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Загальноєвропейський процес ре-
формування національних освітян-
ських систем з метою створення Єв-
ропейського простору вищої освіти 
(ЄПВО), що відомий наразі як Болон-
ський процес, формально започат-
кований міністрами освіти 29 євро-
пейських країн у червні 1999 р. у Бо-
лоньї під час святкування 900-річчя 
найстарішого університету Європи. 
В ухваленій міністрами Болонській 
Декларації [1] визначено основну 
мету процесу – підвищити якість та 
конкурентоспроможність європей-
ської освіти на підставі збереження 
національних освітянських надбань 
та їх взаємозбагачення шляхом по-
дальшої інтенсифікації студентської 
та викладацької мобільності, роз-
витку загальноєвропейської системи 
забезпечення якості та поглиблення 
міжнародної кооперації. У Деклара-
ції сформульовано шість основних 
принципів, що визначають мету та 
інструменти гармонізації національ-
них освітянських систем в Європі:

1. Прийняття системи зрозумі-
лих і порівнянних ступенів, зокрема, 
шляхом упровадження Додатку до 
диплома з метою посилення придат-
ності до працевлаштування європей-
ських громадян та міжнародної кон-
курентоспроможності європейської 
системи вищої освіти.

2. Прийняття двоциклової систе-
ми вищої освіти (undergraduate, gra   - 
duate). Доступ до другого циклу умож-
ливлюватиметься після успішного 
завершення навчання на першому 
циклі вищої освіти тривалістю що-
найменше три роки. Наданий після 
завершення першого циклу ступінь 
повинен бути затребуваний на євро-
пейському ринку праці як кваліфіка-
ція відповідного рівня. Другий цикл 
повинен передбачати отримання 
ступеня магістра/доктора як у бага-
тьох європейських країнах.

3. Запровадження системи кре-
дитів, подібної до Європейської кре-
дитно-трансферної системи (ЄКТС), 
як відповідного інструменту забез-
печення широкої студентської мо-
більності. Кредити можливо буде от-
римати також поза системою вищої 
освіти, включаючи навчання впро-
довж життя, якщо їх визнає прийма-
ючий університет. 

4. Сприяння мобільності шляхом 
подолання перешкод до ефективної 
реалізації вільного пересування; при 
цьому забезпечити:

 •  студентам – доступ до навчан-
ня, практики та інших послуг;

 • викладачам, науковцям та адмі-
ністративному персоналу – визнання 
та зарахування часу, використаного 
для здійснення досліджень, викла-
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дання та стажування в Європі, без 
ущемлення їх законних прав.

5. Сприяння європейському спів-
робітництву щодо забезпечення яко-
сті з прицілом на розроблення порів-
няльних критеріїв та методологій.

6. Сприяння належному європей-
ському виміру вищої освіти, особли-
во щодо розроблення навчальних 
планів, міжінституційного співробіт-
ництва, схем мобільності та інтегро-
ваних програм навчання, практики 
та наукових досліджень.

Кінцевим результатом ініційова-
них реформ повинно стати створен-
ня до 2010 р. єдиного ЄПВО.

Історія Болонського процесу
З метою адекватного розуміння 

причин запровадження Болонсько-
го процесу необхідно проаналізува-
ти розвиток інтеграційних процесів 
в Європі, що почались одразу після 
Другої світової війни [2]. У 1951 р. 
шістка європейських країн створила 
Європейську спільноту вугілля і ста-
лі, розвиток якої зумовив створення 
Європейського Союзу (ЄС) – політич-
ного утворення, яке нині налічує 28 
країн. Вочевидь, в основу політичної 
інтеграції було покладено інтере-
си економічного співробітництва, у 
результаті було створено спільний 
ринок, що забезпечив вільний рух 
людей, товарів, послуг та капіталів. 
Наразі 19 країн ЄС використовують 
спільну валюту – євро. Європейсько-
го виміру почали набирати наукова 
кооперація, співробітництво в галузі 
культури та спорту.

І лише освіта внаслідок здорової 
консервативності та реальної авто-
номії навчальних закладів тривалий 
період залишалась поза сферою євро-
пейської інтеграції. До певного часу 

це не створювало проблем для інших 
інтересів, насамперед економічних. 
Проте коли міграція трудових ре-
сурсів та зростаючий дефіцит квалі-
фікованих фахівців досягли значних 
розмірів, повною мірою виявилась 
нова проблема. Різноманіття освітніх 
систем, що завжди вважалось пере-
вагою Європи, створювало здорове 
конкурентне середовище, виявило 
зворотний бік медалі: працедавцям 
щодалі важче ставало зрозуміти сут-
ність, рівень та якість кваліфікацій, 
насамперед у вищій освіті, іноземних 
пошукувачів місця роботи. 

Перший вагомий крок до інтер-
націоналізації європейської освіти 
полягав у запровадженні в 1987 р. 
програми з обміну студентами та ви-
кладачами між університетами країн 
ЄС – ERASMUS, що мала на меті вдо-
сконалення та посилення мобільнос-
ті студентів та викладачів у країнах 
ЄС, розвиток багатосторонньої міжу-
ніверситетської кооперації, погли-
блення співробітництва універси-
тетів з підприємствами, поширення 
інноваційних технологій навчання.  
У межах програми ERASMUS був та-
кож напрацьований інструмент пере-
зарахування навчальних досягнень, 
здобутих студентом в іншому уні-
верситеті в межах програми мобіль-
ності – ЄКТС. Протягом наступних 12 
років сотні тисяч студентів з країн ЄС 
відбули одно- та двосеместрове нав-
чання за кордонами власних держав, 
наочно довівши доцільність та ефек-
тивність обраного шляху [3].

Проте економічна та політична 
інтеграція в Європі невпинно по-
глиблювалась, і на порядку денному 
постало наступне, набагато масш-
табніше та складніше завдання – 
гармонізувати освітянські системи 
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в європейських країнах на основі 
розроблення та впровадження рам-
кових структурних змін навчальних 
програм з метою створення єдиного 
ЄПВО. 

Вперше це завдання – створення 
«Європи знань» – було офіційно по-
ставлено у Спільній декларації про 
гармонізацію архітектури європей-
ської системи вищої освіти (далі – 
Сорбонська декларація) [4] від 25 
травня 1998 р., яку підписали міні-
стри у справах вищої освіти чотирьох 
найбільших економічно розвинених 
країн Європи – Франції, Італії, Великої 
Британії та Німеччини під час святку-
вання 800-річчя Паризького універ-
ситету (Сорбони). Саме в Сорбонській 
декларації й було в основному сфор-
мульовано наведені принципи євро-
пейської інтеграції в освіті. Важливим 
чинником сприяння інтеграційним 
процесам стало прийняття в 1997 р. 
у Лісабоні Конвенції про визнання в 
Європі кваліфікацій вищої освіти. Та-
ким чином, було підготовлено базо-
ві засади для звернення зазначених 
чотирьох міністрів до країн – членів 
ЄС та інших європейських країн до-
єднатись для досягнення цієї мети, а 
всі європейські університети – консо-
лідувати зусилля з метою посилення 
позиції Європи у світі шляхом постій-
ного вдосконалення та оновлення 
освіти для власних громадян.

Заклик підтримала більшість кра-
їн Європи, а нагода для підписання 
загальноєвропейського документу 
трапилась у наступному 1999 р. у 
Болоньї. Отже, Болонська деклара-
ція стала безпосереднім розвитком 
Сорбонської декларації, Лісабонської 
конвенції [5], а також підписаної в 
1988 р. у Болоньї Великої Хартії Уні-
верситетів (Magna Charta Universi-

tatum) [6], де особливо наголошу-
валось на незалежності й автономії 
університетів та їх ролі в забезпечен-
ні постійного вдосконалення та роз-
витку європейської освіти і науки. 

Наразі учасниками Болонського 
процесу є 47 країн, які в такий спосіб 
визначають ЄПВО, а також Європей-
ська Комісія, Рада Європи, ЮНЕСКО, 
Європейська асоціація університе-
тів (European University Association, 
EUA), Європейський союз студентів 
(European Students Union, ESU), Єв-
ропейська асоціація вищих навчаль-
них закладів (European Association 
of Institutions in Higher Education, 
EURASHE), Європейська мережа забез-
печення якості вищої освіти (European 
Association for Quality Assurance in 
Higher Education, ENQA), Міжнародна 
освіта (Education International) та Біз-
нес Європа (Business Europe).

З метою практичної реалізації 
поставленого завдання міністри 
домовились про регулярні зустрічі 
кожних два роки, створення струк-
тури супроводу реалізації завдань 
Болонської декларації, що включала 
консультативну групу з представни-
ків усіх країн-підписантів, а також 
Групу супроводу Болонського проце-
су (Bologna Follow-up Group – BFUG). 
Основне завдання останньої групи 
супроводу полягає в нагляді за реалі-
зацією Болонського процесу в період 
між зустрічами міністрів. Засідання 
групи відбуваються принаймні раз на 
шість місяців. Водночас BFUG має пра-
во створювати робочі групи для ви-
конання окремих завдань, здійснює 
інформаційне забезпечення, вико-
ристовує матеріали спеціалізованих 
Болонських семінарів. У період між 
засіданнями Групи супроводу Болон-
ського процесу нагляд здійснюють 
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члени Ради, а оперативну діяльність 
забезпечує Болонський секретаріат.

Окрім спеціально створених 
структур супроводу Болонського 
процесу країни-учасниці процесу 
організували низку так званих Бо-
лонських семінарів, тематика яких 
охоплювала окремі аспекти рефор-
мування європейської освіти. У бе-
резні 2001 р. до процесу приєдналась 
Європейська асоціація університетів, 
створена шляхом об’єднання двох 
європейських університетських ме-
реж. Ця асоціація ініціювала та ор-
ганізувала регулярне складання зві-
тів (Trends Report), перший з яких – 
Trends II – був підготовлений вже до 
наступної зустрічі міністрів у Празі. 

Надзвичайно важливу роль в 
успішному розвитку Болонсько-
го процесу відіграє проект ТЮНІНГ 
(TUNING) – «Гармонізація освітніх 
структур в Європі», започаткований 
у 2000 р. з метою поєднання полі-
тичних цілей Лісабонської стратегії 
та Болонського процесу з потребами 
сектору вищої освіти [7]. Проект ТЮ-
НІНГ становить базу для розроблення 
контрольних опорних точок / точок 
прив’язки, які формулюються в термі-
нах кінцевих результатів навчання та 
компетентностей, на рівні предметної 
області, що повинно забезпечити по-
рівнянність, сумісність та прозорість 
навчальних програм. У процесі вико-
нання проекту запропоновано також 
методологію розроблення, перегляду, 
розвитку, впровадження та оцінюван-
ня освітніх програм для кожного ци-
клу вищої освіти.

Інструменти гармонізації 
освітянських структур в Європі
У Болонській декларації запропо-

новано для використання певні ін-

струменти гармонізації освітянських 
структур різних країн: циклову си-
стему організації освіти, Додаток до 
диплома та ЄКТС.

Запровадження циклової системи 
підготовки фахівців вищої освіти, що 
віддавна використовується й довела 
ефективність у Великій Британії, Пів-
нічній Америці, Австралії та інших 
країнах, є ключовим інструментом 
забезпечення зрозумілості й порів-
нянності кваліфікацій та освітніх про-
грам. Наявність в освітніх програмах 
країн Європи приблизно однакових 
порівняльних характеристик – обсяг 
навчальної діяльності (тривалості в 
роках), вимоги до рівня компетентно-
стей випускників (наприклад, знань, 
умінь, навичок, здатності), основні 
результати навчання у предметній 
області (гармонізацію предметних 
областей – галузей освіти забезпечує 
Міжнародна стандартна класифіка-
ція освіти) – уможливлює коректне 
порівняння як безпосередньо про-
грам, так і отриманих внаслідок їх 
успішного завершення академічних 
кваліфікацій у різних країнах та осві-
тянських системах. Безпосередньо 
в Болонській декларації задекларо-
ваний перехід до двоциклової вищої 
освіти, але в подальшому до цієї сис-
теми, як третій цикл, було включено 
докторське навчання, а також перед-
бачено можливість короткого циклу 
в межах першого циклу навчання. За-
вершений формальний опис циклова 
система освіти протягом подальших 
років дістала у вигляді Рамки кваліфі-
кацій Європейського простору вищої 
освіти (The Framework of Qualifications 
for European Higher Education Area, 
FQ-EHEA) [8], де вимоги до кваліфі-
кацій вищої освіти для кожного ци-
клу, включаючи короткий, описано 
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на основі Дублінських дескрипторів у 
термінах: знання та розуміння, засто-
сування знань і розумінь, формування 
суджень, комунікація, уміння навча-
тись. Рамка кваліфікацій ЄПВО – до-
волі загальна форма викладу вимог 
до рівня випускників за окремими 
циклами вищої освіти, що не співвід-
несена з предметною областю. З огля-
ду на це, з метою полегшення її прак-
тичного використання для побудови 
освітніх програм останніми роками в 
межах проекту ТЮНІНГ почали роз-
робляти секторальні рамки кваліфі-
кацій (Sectoral Qualifications Frame-
work) [9], за якими загальні вимоги 
кожного циклу вищої освіти співвід-
носять з програмними компетент-
ностями та результатами навчання 
конкретної освітньої програми в цій 
предметній області / галузі освіти.

Додаток до диплома як інстру-
мент визнання кваліфікацій спільно 
розроблений ЮНЕСКО, Радою Єв-
ропи та Європейською Комісією на 
виконання Лісабонської Конвенції 
про визнання в Європі кваліфікацій 
вищої освіти. У Додатку до диплома 
міститься структурована інформація 
про завершене навчання та результа-
ти навчання особи, що складається 
з інформації про назви навчальних 
дисциплін, отримані оцінки і здобу-
ту кількість кредитів ЄКТС, а також 
відомості про національну систему 
вищої освіти. Додаток до диплома є 
одним з п’яти документів Європасу 
(Europass), що за рішенням Берлін-
ської Конференції міністрів універ-
ситети ЄПВО повинні безкоштовно 
видавати випускникам починаючи з 
2005 р.

Інструментом, що найзначніше 
впливає на створення та реаліза-
цію освітніх програм, забезпечення 

студентської академічної мобіль-
ності, є ЄКТС. Цю систему протягом 
1989–1995 рр. створила Європейська 
Комісія в межах пілотного проекту в 
тісному співробітництві зі 145 вищи-
ми навчальними закладами різних 
країн Західної Європи. Основна мета 
створення ЄКТС полягала у спри-
янні розвитку академічної мобіль-
ності студентів у межах програми 
ERASMUS шляхом розроблення спе-
ціалізованого інструменту, поклика-
ного забезпечувати можливість по-
рівняння періодів і результатів нав-
чання в університетах різних країн. 
На початковому етапі ЄКТС викону-
вала функції виключно трансферної 
системи та забезпечувала трансфер 
змісту освіти (через результати нав-
чання), обсягу освітньої діяльності 
(за кредитами ЄКТС) та результатів 
оцінювання (за допомогою шкали 
оцінювання ЄКТС). 

Проте згідно з новими завдання-
ми Болонського процесу щодо забез-
печення прозорості та зрозумілості 
освітніх програм, розвитку навчання 
впродовж життя, забезпечення сту-
дентам можливості більш гнучкого 
вибору навчальних траєкторій перед 
ЄКТС постав новий виклик – стати 
системою не лише трансферу, а й на-
копичення кредитів. Іншими слова-
ми, кредити ЄКТС повинні не лише 
характеризувати обсяг навчального 
навантаження, а й бути контекст-
но залежними від змісту освіти, що 
уможливлює акумулювання кредитів 
у межах цілісної програми навчання з 
метою одержання студентом насамкі-
нець академічної кваліфікації.

Нову філософію ЄКТС як Європей-
ської кредитної трансферно-накопи-
чувальної системи було опрацьова-
но в межах проекту ТЮНІНГ. Наразі 
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ЄКТС визначають як «орієнтовану 
на особу, що навчається, систему на-
копичення і трансферу кредитів, що 
базується на прозорості результатів 
навчання і навчального процесу. Її 
мета – сприяти плануванню, надан-
ню, оцінюванню, визнанню та під-
твердженню кваліфікацій і окремих 
навчальних модулів, а також мобіль-
ності студентів. Цю систему широко 
використовують у формальній ви-
щій освіті, а також її можливо засто-
совувати для інших видів діяльності 
в навчанні впродовж життя» [10]. 
Функції сучасної ЄКТС у сукупності 
з європейськими та національними 
рамками кваліфікацій такі [2]:

– встановлення якнайтіснішого 
зв’язку між освітніми програмами та 
вимогами ринку праці при поліпшен-
ні в такий спосіб обізнаності у виборі 
студента;

– заохочення ширшого доступу до 
навчання впродовж життя та участі в 
ньому, сприяння гнучкості програм 
і визнанню попередніх навчальних 
досягнень;

– сприяння мобільності всередині 
навчального закладу або країни, між 
навчальними закладами, країнами, а 
також різними напрямами освіти та 
контекстами навчання (наприклад, 
навчання формальне, неформальне, 
неофіційне). 

Одним з найважливіших систем-
них інструментів розбудови ЄПВО є 
міжнародне співробітництво у ство-
ренні навчальних програм, реалізації 
схем мобільності, проектуванні інте-
грованих навчальних програм, що за-
безпечує загальноєвропейський ви-
мір інтеграційних процесів у вищій 
освіті. До важливих інструментів Бо-
лонського процесу належать також 
Європейські стандарти та рекомен-

дації щодо забезпечення якості в Єв-
ропейському просторі вищої освіти 
(Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Ed-
ucation Area, ESG), Європейський ре-
єстр забезпечення якості, процедури 
визнання попереднього (неформаль-
ного) навчання. 

Розвиток Болонського процесу  
у 2000–2010 рр.

Протягом першого десятиліття 
Болонський процес розвивався за 10 
основними лініями, з яких п’ять ви-
значені в Болонській Декларації (ци-
клова система вищої освіти, застосу-
вання ЄКТС, розвиток мобільності, 
забезпечення якості, європейський 
вимір), інші  доповнювали під час 
Конференцій міністрів.

Перша Конференція міністрів 
після Болонської відбулась у травні 
2001 р. у Празі. Міністри проаналізу-
вали основні результати та проблеми 
реалізації перших шести ліній діяль-
ності та визначили три додаткові:

1. Розвиток системи навчання 
впродовж життя.

2.  Значніше включення інститу-
цій вищої освіти та студентів в Бо-
лонський процес.

3. Сприяння привабливості ЄПВО.
Наступна Конференція міністрів 

відбулась у вересні 2003 р. у Берліні. 
У прийнятому ними Комюніке окре-
мо наголошувалось на забезпеченні 
якості вищої освіти як стрижня про-
цесу побудови ЄПВО, необхідності 
розроблення відповідних стандар-
тів, процедур та рекомендацій щодо 
забезпечення якості вищої освіти. 
Водночас було прийнято рішення 
про розроблення рамки кваліфікацій 
ЄПВО, а також затверджено дві нові 
лінії діяльності:
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– докторські студії як третій цикл 
вищої освіти та забезпечення на цих 
засадах синергії ЄПВО та Європей-
ського наукового простору;

– регулярне підготування аналі-
тичних звітів.

Надзвичайно важливою вияви-
лась третя Конференція міністрів, 
що відбулась 19–20 травня 2005 р. у 
Бергені (Норвегія). Під час цієї кон-
ференції в числі нових п’яти країн до 
Болонського процесу приєдналась 
Україна. Наразі загальна кількість 
країн-учасниць процесу становить 
45. У заключному Комюніке конфе-
ренції було підтверджено наміри 
створення ЄПВО до 2010 р., наго-
лошено на важливості подальшого 
розвитку академічної мобільності 
як важливого індикатора соціально-
го виміру Болонського процесу, по-
глиблення зв’язків ЄПВО з іншими 
регіонами та країнами (зовнішній 
вимір процесу). На Бергенській Кон-
ференції було прийнято також два 
ключових документи, які й дотепер 
визначають пріоритети розвитку 
Болонського процесу: Рамку кваліфі-
кацій Європейського простору вищої 
освіти і Стандарти та рекомендації 
щодо забезпечення якості в Європей-
ському просторі вищої освіти. Ці важ-
ливі документи розробили фахівці 
Європейської мережі забезпечення 
якості вищої освіти (ENQA) у співп-
раці з представниками Європейської 
асоціації університетів (EUA), Євро-
пейського союзу студентів (ESU) та 
Європейської асоціації вищих нав-
чальних закладів (EURASHE).

На четвертій Конференції міні-
стрів (травень 2007 р., Лондон) було 
створено першу юридичну організа-
цію Болонського процесу – Європей-
ський реєстр забезпечення якості 

(EQAR), в якому відповідно до Стан-
дартів та рекомендацій щодо забез-
печення якості в Європейському 
просторі вищої освіти реєструються 
національні та міжнародні агенції за-
безпечення якості.

На Конференції міністрів, що від-
булась 28–29 квітня 2009 р. у Льове-
ні (Бельгія), було підбито підсумки 
першого десятиліття розвитку Бо-
лонського процесу та визначено прі-
оритети його розвитку на наступне 
десятиліття. У заключному Комюні-
ке «Болонський процес 2020 – Єв-
ропейський простір вищої освіти в 
новій декаді» зафіксовано факт ство-
рення ЄПВО, що передбачалось Бо-
лонською декларацією, а також про-
дуктивну співпрацю національних 
урядів, університетів, працедавців та 
студентів. Водночас наголошувалось 
на значному поступі щодо порівнян-
ності систем вищої освіти, запрова-
дження описаних інструментів гар-
монізації та прозорості. Разом з тим 
зауважувалось на неповному досяг-
ненні цілей Болонської декларації та 
необхідності продовження реалізації 
запланованих завдань після 2010 р.

У цьому контексті було визначе-
но основні напрями діяльності на 
подальші 10 років: забезпечення рів-
ноправного доступу до вищої освіти, 
розвиток системи навчання впро-
довж життя, широка реалізація кон-
цепції студентоцентрованого нав-
чання та підвищення придатності 
випускників до працевлаштування, 
тісніше поєднання вищої освіти та 
науки, їх інноваційна спрямованість, 
поглиблення міжнародного співро-
бітництва, розширення академічної 
мобільності з метою досягнення у 
2020 р. рівня, за якого 20 % загальної 
чисельності випускників матимуть 
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досвід принаймні одно/двосеме-
строве навчання за кордоном, розро-
блення багатовимірних інструментів 
прозорості, удосконалення системи 
збирання інформації про розвиток 
Болонського процесу та його моніто-
ринг.

З нагоди завершення першого 
десятиліття Болонського процесу 
фахівці Європейської асоціації уні-
верситетів опрацювали підсумковий 
звіт «Тенденції 2010: декада змін в 
європейській вищій освіті» (Trends 
2010) [11], де докладно наведено 
статистичні дані за всіма напрямами 
гармонізації та розвитку європей-
ської системи вищої освіти, а також 
сформульовано основні виклики, 
що постають перед другим етапом 
реалізації Болонського процесу. Зо-
крема, до основних викликів нале-
жать зниження темпів здійснення 
реформ (які досягли піку у 2007 р.) 
та необхідність їх поглиблення, фра-
гментарність та втрата цілісності 
окремих елементів реформ, необхід-
ність істотного вдосконалення сис-
теми комунікації та координації у 
здійсненні реформ, їх спрямованість 
на студентів, викладачів, працедав-
ців та суспільство загалом, розвиток 
системи збирання інформації та під-
готовка аналітичних звітів, посилен-
ня ролі вищих навчальних закладів 
та їх керівників у досягненні цілей 
Болонського процесу. У звіті окремо 
наголошено, що Болонський процес 
потрібно вважати потужним засобом 
досягнення основної мети – побудо-
ви Європи знань.

Ювілейна Болонська Конферен-
ція міністрів (11–12 березня 2010 р. у 
Відні та Будапешті) була присвячена 
10-й річниці Болонського процесу та 
створення ЄПВО. У підсумковій Де-

кларації [12] міністри 47 країн ще раз 
офіційно підтвердили факт створен-
ня ЄПВО та значний прогрес у досяг-
ненні цілей, встановлених у Болон-
ській декларації.

Водночас було зазначено, що Бо-
лонський процес та ЄПВО становлять 
безпрецедентні приклади регіональ-
ного, транскордонного співробітни-
цтва у сфері вищої освіти, що зумо-
вили широкий інтерес в усьому світі, 
зробили європейську освітянську 
систему більш знаною на світовій 
карті. Незважаючи на досягнуті ре-
зультати загалом, результати за ок-
ремими лініями діяльності (реформа 
освітніх програм, забезпечення яко-
сті, визнання кваліфікацій, мобіль-
ність та соціальний вимір) реалізова-
ні не повною мірою. Окремі протести 
в різних країнах, що спрямовувались 
проти подій та заходів, які, щоправда, 
безпосередньо не стосуються Болон-
ського процесу, засвідчили, що окре-
мі болонські цілі та реформи не були 
коректно реалізовані та роз’яснені 
суспільству. Міністри запевнили, 
що врахують критичні зауваження 
з боку студентів та викладачів, а та-
кож закликали їх брати активнішу 
участь, особливо на інституційному 
рівні, у процесах реформування ви-
щої освіти та розбудови спільного 
освітянського простору.

Отже, на ювілейній Конференції 
міністрів наголошувалось на необ-
хідності повної реалізації постав-
лених у Льовені завдань розвитку 
Болонського процесу до 2020 р., 
суспільній відповідальності за роз-
виток вищої освіти та необхідності 
її належного фінансування навіть у 
скрутні економічні часи, а також на 
визначальній ролі освіти як локомо-
тива соціально-економічного іннова-
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ційного розвитку у світі, яким щодалі 
більшою мірою рухають знання.

Болонський процес на шляху  
до 2020 р.

Перші підсумки розвитку Бо-
лонського процесу у другій декаді 
ХХІ ст. були підбиті на Конференції 
міністрів 26–27 квітня 2012 р. у Бу-
харесті. Зокрема зазначалось, що 
Болонські реформи змінили вигляд 
європейської освіти, національні 
системи стали порівняннішими та 
конкурентнішими, студенти ширше 
використовують можливості індиві-
дуальних навчальних траєкторій та 
академічної мобільності. На Конфе-
ренції було визначено три основні 
цілі розвитку ЄПВО на подальший 
період: забезпечити якісну освіту 
для всіх, підвищити придатність ви-
пускників до працевлаштування, а 
також забезпечити подальший роз-
виток академічної мобільності як од-
ного з важливих інструментів забез-
печення якісної освіти.

Для досягнення першої мети не-
обхідно вдосконалити систему до-
ступу до вищої освіти, акцентував-
ши увагу на диверсифікації студент-
ських мас та забезпеченні рівності 
можливостей. З метою підвищення 
ефективності студентоцентрованого 
навчання необхідно запроваджува-
ти нові інноваційні методи навчання 
та розвивати систему забезпечення 
якості, залучаючи до цього профіль-
ні європейські асоціації, насамперед 
ENQA, ESU, EUA та EURASHE (група 
E4). Сприяння працевлаштуван-
ню випускників планується досяг-
ти шляхом опанування студентами 
поряд з вузькоспеціалізованими 
знаннями та вміннями також уні-
версальних, мультидисциплінарних 

та інноваційних компетентностей, 
поєднання навчання з науковими 
дослідженнями, розширення засто-
сування результатів навчання (learn-
ing outcomes) у Рамках кваліфікацій, 
ЄКТС, навчанні впродовж життя та 
для визнання професійних квалі-
фікацій. У контексті розвитку ака-
демічної мобільності основна увага 
звертається на її збалансованості, 
відкритості поза межами ЄПВО, роз-
робленні спільних (joint) та подвій-
них (double) освітніх програм.

Виключно важливою, особливо 
щодо прийнятих документів, стала 
Єреванська Конференція міністрів 
(14–15 травня 2015 р.), де основна 
увага приділялась нерівномірнос-
ті розвитку Болонського процесу в 
різних країнах ЄПВО та неправиль-
ному використанню його інструмен-
тів, бюрократизації. Вперше як одна 
з основних цілей проголошувалась 
релевантність між викладанням та 
навчанням, необхідність повного ви-
користання можливостей цифрового 
навчання. На Конференції було за-
тверджено два важливих документи: 
удосконалені Стандарти та рекомен-
дації щодо забезпечення якості в Єв-
ропейському просторі вищої освіти 
[13] та новий Довідник користувача 
ЄКТС [14].

Остання Конференція міністрів 
країн ЄПВО відбулась 24–25 травня 
2018 р. у Парижі. Цей рік в історії єв-
ропейської інтеграції у вищій освіті 
ювілейний: відзначаються 30-річчя 
Великої Хартії Університетів, 20-річ-
чя Сорбонської Декларації та 10-річ-
чя Європейського реєстру агенцій 
забезпечення якості (EQUAR). З огля-
ду на це на Конференції не лише як 
завжди було окреслено основні пріо-
ритети розвитку ЄПВО на подальший 
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період, а й певною мірою підбито під-
сумки 20-річного розвитку Болон-
ського процесу. Ключовими словами 
на Конференції стали «довіра», «ін-
клюзивність» та «дигіталізація» як 
символи забезпечення якості вищої 
освіти, доступу до неї та інновацій-
ності у викладанні й навчанні. Ува-
га представників 48 національних 
освітянських систем Європи (новим 
членом Болонського процесу стала 
Білорусь) була звернута на всебічне 
та коректне використання основних 
інструментів Болонського процесу, 
насамперед нових Стандартів та ре-
комендацій щодо забезпечення яко-
сті в Європейському просторі вищої 
освіти та Довідника користувача 
ЄКТС. Особливо наголошувалось на 
запровадженні інноваційних підхо-
дів у викладанні та навчанні – техно-
логії відкритого навчання, дуальній 
освіті, навичкам роботи в цифровому 
світі, дистанційному та змішаному 
навчанню. Недостатнім було визна-
но ступінь запровадження у прак-
тику освітніх програм кваліфікацій 
короткого циклу. Вперше на такому 
рівні значну увагу було приділено 
підтриманню інституційних, націо-
нальних та загальноєвропейських 
ініціатив щодо педагогічної освіти, 
неперервного професійного розвит-
ку викладачів. На Конференції за-
твердили модифіковану Рамку ква-
ліфікацій Європейського простору 
вищої освіти [15], де короткий цикл 
виокремлено в самостійний рівень, 
новий зразок Додатку до диплому 
[16], ініціювали пілотний проект Єв-
ропейського студентського квитка 
та розроблення бази даних резуль-
татів зовнішнього оцінювання якості 
(DEQAR), а також заохотили універси-
тети до використання європейсько-

го підходу до забезпечення якості 
спільних освітніх програм (European 
Approach for Quality Assurance of Joint 
Programs) [17]. Черговий раз наголо-
сивши на нерівномірності впрова-
дження в ЄПВО основних підходів та 
інструментів Болонського процесу, 
міністри запровадили новий інстру-
мент – структуровану експертну під-
тримку освітянських систем країн, 
які дещо відстали із запровадженням 
реформ. Пріоритетами цієї підтрим-
ки визначили трициклову систему 
освіти, визнання кваліфікацій на ос-
нові Лісабонської Конвенції та роз-
будову систем забезпечення якості 
вищої освіти відповідно до нових 
Стандартів та рекомендацій. 

А що далі?
Незважаючи на те, що завершаль-

ною в цій декаді стане Римська Кон-
ференція міністрів у травні 2020 р., 
Паризька Конференція вже почат-
ково окреслила основні пріоритети 
розвитку Болонського процесу після 
2020 р., до яких, зокрема, належать:

 • інтенсифікація міжнародного 
та міждисциплінарного співробітни-
цтва;

 • запровадження інноваційних 
підходів до навчання та викладання;

 • розвиток міжнародного спів-
робітництва, мобільності, спільних 
освітніх програм;

 • реалізація ініціативи ЄС щодо 
створення «Європейських універси-
тетів»;

 • подальша синергія ЄПВО та Єв-
ропейського дослідницького прос-
тору;

 • посилення ролі університетів в 
забезпеченні стійкого розвитку;

 • співробітництво з іншими регі-
онами та міжнародними організаці-
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ями, надання Болонському процесу 
глобального виміру;

 • участь в розробленні під егідою 
ЮНЕСКО Глобальної конвенції ви-
знання кваліфікацій вищої освіти.

Підсумовуючи результати роз-
витку Болонського процесу протя-
гом 1999–2018 рр., слід наголосити 
на його визначальній ролі в запро-
вадженні в Європейському освітян-
ському просторі сучасної парадигми 
вищої освіти – студентоцентричного 
навчання [2], а також розробленні її 
методологічної та інструменталь-
ної підтримки. Опрацьована в ме-
жах проекту ТЮНІНГ та інших між-
народних проектів, ця парадигма 
передбачає широке залучення до 
розроблення та реалізації освітніх 
програм ключових позауніверситет-
ських стейкголдерів – працедавців, 
випускників, професійних організа-
цій, а також зростаючу роль та відпо-
відальність студентів. Це сприятиме 
успішному виконанню завдання під-
вищення придатності випускників 
до працевлаштування, поліпшення 

якості освітніх програм та їх відпо-
відності суспільним потребам, вико-
ристанню сучасних освітніх техно-
логій. 

Болонський процес, як засвід-
чує його розвиток протягом перших 
майже двадцяти років, надзвичайно 
амбітне за складністю окреслених 
завдань та глобальне за впливом 
явище. Проте насамперед це безпо-
середньо Процес, що розвивається 
та реалізується за відповідними за-
конами. Незмінною залишається 
мета – підвищити якість та конку-
рентоспроможність європейської 
освіти, зміцнити інтелектуальний, 
культурний, соціальний, науковий та 
технологічний потенціал, створити 
Європу Знань як незамінний чинник 
соціального та людського розвитку в 
новому тисячолітті. Звісно, конкрет-
ні завдання, пріоритети, акценти з 
часом можуть змінюватись, адекват-
но реагуючи на ефективність досяг-
нутих результатів, а також можливі 
зміни суспільних та індивідуальних 
потреб. 
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У низці країн, у тому числі в Украї
ні, успішно реалізовуються проекти 
Світового банку, зокрема, пов’язані з 
розвитком освіти. Виконання проек
тів, що сприяють сталому розвитку 
країн, із забезпеченням фінансуван

ня Світового банку, в деяких випад
ках, можуть спричинювати негатив
ний вплив на окремі групи людей і 
навколишнє середовище. З метою 
зменшення подібних ризиків Світо
вий банк на початку 80х років ХХ ст. 
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СВІТОВОГО БАНКУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ  
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«ЗАГАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ»

Анотація. Проаналізовано концептуальний підхід Світового банку та логіс-
тику переходу у вимогах щодо врахування соціально-екологічних аспектів ви-
конання проектів, викладених у попередньому документі «Захисні положен-
ня», до оновлених у документі «Загальні соціально-екологічні засади». Показа-
но взаємозв’язок оновленого документу та Концепції сталого розвитку ООН, 
прийнятої у вересні 2015 року. Розкрито зміст нових десяти соціально-еколо-
гічних Стандартів, які з жовтня 2018 року є обов’язковими для підготовки 
проектів, що подаються з метою отримання фінансування Світового банку. 
Акцентовано увагу на ризикоорієнтовному підході до імплементації проектів: 
для кожного конкретного проекту спочатку визначають спектр соціально- 
екологічних ризиків, потім їх ранжують та визначають найвпливовіші й об-
ґрунтовують заходи в тілі проекту для нівелювання тих ризиків, що можуть 
ускладнити або унеможливити досягнення цілей проекту.
Ключові слова: соціально-екологічна політика, Світовий банк, соціально- 
екологічні ризики, нівелювання ризиків, стандарти Світового банку, сталий 
розвиток.
Рис. 2. Літ. 7.
JEL classification: D02, D23, M11. 



“Освітня аналітика України” • 2018 • № 3 (4)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

18

розробив вимоги щодо врахуван
ня соціальноекологічних аспектів  
проектів під назвою «Захисні поло
ження». Усі проекти, що надходили 
на розгляд до Світового банку для 
отримання фінансування, повинні 
були враховувати вимоги цих поло
жень. 

Останнім часом підходи Світо
вого банку щодо ризиків виконан
ня проектів трансформуються. Це 
пов’язано з тим, що у вересні 2015 р. 
ООН прийняла Концепцію сталого 
розвитку. Концепція обґрунтовує 
необхідність комплексного розвит
ку гуманітарної сфери паралельно 
із захистом екології планети. Кон
кретні дії кожної країни повинні ре
алізовуватись у рамках розроблених 
національних стратегій, які, з од
ного боку, сприяють економічному 
зростанню, з іншого – передбачають 
розв’язання актуальних соціальних 
проблем у сферах освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, захи
сту навколишнього середовища, бо

ротьби з безробіттям та кліматич
ними змінами.

Метою статті є дослідження особ
ливостей переходу від попередньої 
соціальноеко ло гіч ної політики Сві
тового банку, яка визначена у до
кументі «Захисні положення», до 
оновленого документу «Загальні 
соціальноекологічні засади». Дослі
дження цієї проблеми допоможе кра
ще зрозуміти причини, які зумовили 
оновлення соціальноекологічної 
політики та ознайомитись з новими 
стандартами Світового банку для 
проектів, що подаються з метою от
римання фінансування. Тема дослі
дження ще недостатньо розкрита в 
наукових статтях і працях, тому авто
ри статті аналізували і використову
вали офіційно опубліковані матеріа
ли  і документи Світового банку.

У межах Концепції сталого роз
витку сформульовано 17 цілей на пе
ріод до 2030 року (рис. 1). 

Хоча зазначені 17 цілей юридич
но не обов’язкові, проте національні 

Рис. 1. Цілі сталого розвитку на період до 2030 року  
в Концепції сталого розвитку ООН

Побудовано авторами за інформацією ООН [1].
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уряди добровільно беруть на себе 
відповідальність за створення умов 
для їх досягнення. Задекларовано та
кож необхідність моніторингу вико
нання положень Концепції з метою 
визначення рівня прогресу країн у 
цьому аспекті.

Розглянемо основні зміни вимог 
Світового банку до підготовки про
ектів, які подаються в рамках очі
кування фінансування банку, щодо 
нівелювання соціальноекологічних 
ризиків. 

Соціальноекологічна політика 
Світового банку «Захисні положен
ня», яка розроблена понад 20 років 
тому, від самого початку передба
чала ідентифікацію та вирішення 
соціальноекологічних питань при 
створенні, реалізації та експлуатації 
фінансованих банком проектів [2]. 
Впродовж цього періоду окремі пози
ції «Захисних положень» застаріли, 
інші ж потребували деталізації.

Відтак у серпні 2016 року фахівці 
Світового банку розробили нову со
ціальноекологічну політику під наз
вою «Загальні соціальноекологічні 
засади» (далі – Засади). Засади є вдо
сконаленим варіантом «Захисних по
ложень», що повністю узгоджуються 
з цілями Концепції сталого розвитку 
ООН. Цей документ став результатом 
масштабних консультацій, чотири
річної аналітичної роботи та взаємо
дії з урядами, експертами і громад
ськими організаціями в усьому світі; 
у консультаціях взяли участь 8000 
представників зацікавлених сторін з 
63 країн. 

Загалом Засади охоплюють шир
ший спектр соціальних і екологічних 
питань порівняно із «Захисними по
ложеннями», включаючи інформа
ційну відкритість, соціальну інтегра

цію, недопущення дискримінації різ
ного типу, акцентують увагу урядів 
країнпозичальників на підвищенні 
власного потенціалу з розв’язання 
екологічних і соціальних проблем. 

Структурно документ Світового 
банку «Загальні соціальноеко логічні 
засади» містить: десять соціально 
екологічних стандартів (СЕС), концеп
цію сталого розвитку Світового банку 
та соціальноекологічну політику Сві
тового банку, прийнятну для інвести
ційнопроектного фінансування. 

Важливою ознакою оновлених  
Засад є новий підхід Світового банку 
до розв’язання або принаймні неза
гострення складних соціальноеко
логічних проблем. Замість тотально
го контролю соціальноекологічних 
питань у регіонах, де реалізовуються 
проекти Світового банку, доцільно 
перейти до концепції стійкості в рам
ках сталого глобального розвитку. 
Основний елемент у концепції стій
кості – ризикоорієнтовний підхід до 
імплементації проектів: для кожно
го конкретного проекту визначають 
спектр соціальноекологічних ризи
ків, серед яких ранжуються та визна
ча ють ся ключові, найвпливовіші. 
Класифікують соціальноекологічні 
ри зики за шкалою: високий, значний, 
помірний, низький [3, с. 6]. Після ран
жування ризиків розробляють і об
ґрунтовують заходи в тілі проекту 
для нівелювання найвпливовіших 
ризиків, спроможних ускладнити 
або унеможливити досягнення цілей 
проекту.

Світовий банк у рамках концепції 
сталого розвитку важливе значення 
надає аспекту соціальної інтеграції. 
За визначенням Світового банку інте
грація – це діяльність з розширення 
прав громадян, їх можливостей щодо 
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участі в розвитку на мікро та макро
рівні, отриманні відповідних гаран
тій і компенсацій. Інтеграція, зокре
ма, передбачає розроблення заходів, 
спрямованих на забезпечення рівних 
можливостей через покращення до
ступу до здобуття освіти, щодо охоро
ни здоров’я, соціального захисту, інф
раструктури, користування енергією, 
фінансовими послугами та виробни
чими активами. Така діяльність охо
плює заходи з усунення бар’єрів для 
окремих верств населення, особливо 
тих, кого витісняють з процесу роз
витку. Зокрема, це стосується людей 
з обмеженими можливостями, жінок, 
дітей, молоді та представників мен
шин. Оновлена соціальноекологічна 
політика спрямована на те, щоб вра
ховувалась думка всіх представників 
спільноти, усіх громадян [3, с. 1].

Наразі Світовий банк здійснює 
підготовку з упровадження Засад. Ін
струментом, що сприятиме реалізації 
ризикорієнтовного підходу, інтегра
ції, інших новацій, є розроблені Сві
товим банком СЕС. 

Стандарти Засад покликані посту
пово замінити підходи, що функціо
нували в рамках попередньої соціаль
ноекологічної політики «Захисні по
ложення». Протягом приблизно семи 
наступних років «Захисні положення» 
і «Загальні соціальноекологічні заса
ди» використовуватимуть паралель
но з метою управління проектами, що 
були затверджені для фінансування 
Світовим банком, до і після дати на
брання Засадами чинності. 

Схему переходу від старого підхо
ду Світового банку («Захисні поло
ження») до нового («Загальні соці
альноекологічні засади»), зокрема 
до СЕС, що набрали чинності в жовт
ні 2018 року, ілюструє рис. 2.

Як випливає з даних рис. 2, такі 
пункти «Захисних положень» Сві
тового банку, як «Спірні території», 
«Міжнародні водні шляхи» і «Стан
дарт якості робіт у приватному сек
торі», не повністю охоплюються 
новою соціальноекологічною полі
тикою Світового банку, тому зали
шаються чинними. Натомість стан
дарти  2 «Робочий персонал і умови 
праці», 9 «Фінансові посередники» 
та 10 «Взаємодія із зацікавленими 
сторонами і розкриття інформації» 
є новими стандартами, а зазначені в 
них вимоги, лише частково наводи
лись у «Захисних положеннях». 

Розглянемо зміст нових СЕС Світо
вого банку.

Стандарт 1. Оцінювання  
і управління екологічними  
та соціальними ризиками  

й впливами 
Цей стандарт охоплює всі зобов’я

зання позичальника щодо оціню
вання та моніторингу пов’язаних 
з кожним етапом проекту соціаль
ноекологічних ризиків і впливів, а 
також управління ними. Позичаль
ник здійснює соціальноекологічне 
оцінювання проекту, що подається 
Світовому банку для фінансуван
ня. Це необхідно для розроблення 
структури проекту, визначення дій з 
пом’якшення негативних впливів й 
удосконалення процедури прийнят
тя рішень. Загалом цей стандарт по
ширюється на всі проекти, що надхо
дять до Світового банку для фінансу
вання. У цьому стандарті містяться 
додатки, що розширено розкрива
ють окремі його вимоги: соціально 
екологічне оцінювання, план соціаль
ноекологічних зобов’язань, управ
ління підрядниками [3, c. 15–16]. 
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При підготовці плану соціально 
екологічних зобов’язань врахову
ються висновки соціальноеколо
гічного оцінювання, попередньої 
соціальноекологічної експертизи 
Світового банку і результати взає
модії із зацікавленими сторонами 
[3, c. 21].

 При створенні Стандарту 1 част
ково використовували захисне поло
ження «Оцінювання навколишнього 
середовища». Згідно з цим захисним 
положенням оцінюють не лише осо
бливості навколишнього середови
ща, екологічні ризики, а й соціальні 
ризики і соціальні впливи проекту, 

Рис. 2. Порівняльна схема переходу від стандартів «Захисних положень»  
до СЕС – складової документу «Загальні соціально-екологічні засади»

Побудовано авторами за інформацією Світового банку [2; 3].

Захисні положення 
Світового банку 

Соціально-екологічні стандарти 
Світового банку  

1. Оцінка навколишнього 
середовища

1. Оцінка і управління екологічними 
та соціальними ризиками і впливами

2. Боротьба зі шкідниками 

3. Природнє середовище існування 3. Раціональне використання 
ресурсів, запобігання забрудненню
навколишнього середовища  
і управління ним4. Ліси

4. Охорона здоров’я і 
забезпечення безпеки громад5. Безпека дамб

5. Відчуження земельних 
ділянок, обмеження права 
землекористування і вимушене 
переселення

6. Корінне населення

6. Збереження біологічного 
різноманіття і стале управління 
живими природними ресурсами

7. Матеріальні об'єкти культурної 
спадщини

7. Корінні народи / історично 
соціально пригнічені традиційні 
місцеві громади країн Африки на 
південь від Сахари

8. Вимушене переселення

8. Культурна спадщина

9. Спірні території

10. Міжнародні водні шляхи

Стандарт якості робіт в приватному 
секторі  

2. Робочий персонал і умови праці 

9. Фінансові посередники 

10. Взаємодія з зацікавленими 
сторонами і розкриття інформації

Спірні території

Міжнародні водні шляхи

Стандарт якості робіт в приватному секторі   
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розробляють заходи з нівелювання 
ризиків, спроможних істотно вплива
ти на проект.

Стандарт 2. Робочий персонал  
і умови праці

Цей стандарт передбачає, що в 
рамках виконання проектів Світово
го банку підвищуватимуться рівні 
зайнятості та доходів населення, що 
сприятиме ефективнішій боротьбі з 
бідністю і економічному зростанню. 
Він містить також вимоги дотриман
ня безпечних умов праці, справед
ливих суспільних відносин, недопу
щення дискримінації, надання рів
них можливостей для працівників у 
рамках проекту. Стандарт 2 пропагує 
захист працівників, особливо таких 
вразливих категорій, як жінки, особи 
з особливими потребами, діти (пра
цездатного віку, згідно зі стандартом 
не молодше 14 років, якщо націо
нальне законодавство не передба
чає старшого віку), трудові мігранти, 
працівники за наймом та працівники 
основних постачальників. Можли
вість використання цього стандар
ту визначають в процесі соціально
еко логічного оцінювання (у рамках 
Стандарту 1). 

Позичальник повинен забезпечи
ти розроблення і виконання письмо
вих процедур регулювання трудових 
відносин, які можуть використовува
тись у проекті. 

Стандарт 2 передбачає заборону 
примусової праці та вимушеного на
дання послуг. Наприклад, це стосу
ється контрактної роботи на умовах 
договору про навчання, роботи через 
боргові зобов’язання та інших подіб
них форм контрактних зобов’язань. 
Стандарт містить також заборону на 

участь в проекті найманих осіб, які 
стали жертвами торгівлі людьми. 

Обов’язково повинен бути сфор
мульований механізм подавання і 
розгляду скарг, а також вживатись 
заходи щодо охорони здоров’я і без
пеки [3, c. 31–35]. 

Згідно зі Стандартом 2 Світовий 
банк захищає не лише працівників, 
а й найуразливіші категорії населен
ня. Застосування цього стандарту 
сприяє не тільки досягненню цілей 
проекту, а й поліпшенню загальних 
соціальних умов і стандартів праці в 
регіоні, де впроваджується проект.

 
Стандарт 3. Раціональне 

використання ресурсів, 
запобігання забрудненню 

навколишнього середовища  
і управління ним

Протягом усіх етапів роботи про
екту, який фінансує Світовий банк, 
встановлюються вимоги до ефектив
ного використання ресурсів, регу
лювання і запобігання забрудненню 
відповідно до провідних міжнарод
них галузевих практик. Використан
ня цього стандарту визначається під 
час соціальноекологічного оціню
вання (Стандарт 1). 

Стандарт 3 передбачає здійснення 
позичальником технічних і фінан
сово можливих дій для підвищення 
ефективності використання енергії, 
води, сировини та інших ресурсів.  
У межах проекту позичальник пови
нен запобігати забрудненню навко
лишнього середовища і управляти 
ним, що охоплює дії з управління 
забрудненням повітря, небезпечни
ми та безпечними відходами, хіміка
тами, небезпечними матеріалами та 
пестицидами [3, c. 39–42]. 
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У Стандарті 3 об’єднано і модер
нізовано вимоги захисних положень 
«Природне середовище існування», 
«Боротьба зі шкідниками» і «Ліси». 
Внаслідок такого поєднання і модер
нізації вимог уможливлюється більш 
повний розрахунок ризиків щодо 
використання природних ресурсів, 
застосування жорсткіших стандартів 
при їх використанні в цілях проекту 
з метою не лише запобігання висна
женню природних ресурсів, а й забез
печення їх максимально можливого 
збереження і захисту.

 
Стандарт 4. Охорона здоров’я  
і забезпечення безпеки громад
Як передбачає Світовий банк, 

пов’язана з проектом діяльність, 
використання в його межах облад
нання та інфраструктури можуть 
негативно впливати на населення, 
що вже потерпає від негативних на
слідків зміни клімату. Передбачити 
й усунути негативний вплив пов’яза
ної з проектом діяльності на здоров’я 
і безпеку громад – одна з цілей Стан
дарту 4. До інших цілей належать за
безпечення охорони майна і безпеки 
персоналу в порядку, що забезпечить 
усунення або зведення до мінімуму 
ризиків для громад, на які впливає 
проект; вжиття необхідних заходів 
для вирішення надзвичайних ситу
ацій; запобігання або зведення до 
мінімуму впливу на громади ризиків 
дорожнього руху, хвороб і небезпеч
них матеріалів у результаті виконан
ня проекту; сприяння якості та без
пеці, здійснення дій, спрямованих на 
недопущення зміни клімату при про
ектуванні й будівництві інфраструк
тури, включаючи дамби [3, c. 45–50]. 

Раніше Світовий банк використо
вував Захисне положення «Безпека 

дамб», яке застосовували при будів
ництві дамб у рамках проекту, а також 
для існуючих дамб, від яких безпо
середньо залежали проекти, що фі
нансував Світовий банк. Наразі поло
ження «Безпека дамб» є додатком до 
Стандарту 4. Створення і подальше 
використання цього стандарту при 
впровадженні проектів матиме все
охоплюючий захисний ефект для гро
мад, на які впливатимуть відповідні 
проекти. Адже Стандарт 4 передбачає 
розрахунок широкого спектру впли
вів на громади і ризиків для них.

 
Стандарт 5. Відчуження 

земельних ділянок, обмеження 
права землекористування  
і вимушене переселення

Як засвідчує досвід Світового 
банку, якщо вимушене переселення 
в межах проектів з розвитку здійс
нюється в неналежний спосіб, мож
ливі значні економічні, соціальні та 
екологічні ризики [4]: демонтуван
ня виробничих систем; зубожіння 
населення, що втрачає виробничі 
активи і джерела доходів; перемі
щення людей до середовища, де їх 
продуктивні навички можуть ви
явитись менш придатними для за
стосування, а конкуренція щодо 
ресурсів вища; послаблення громад
ських інститутів та соціальних зв’яз
ків; розосередження родинних груп; 
зниження або втрачання культурної 
ідентичності, традиційної влади та 
потенціалу для взаємодопомоги. 
З метою запобігання негативних 
впливів Світовий банк використову
вав Захисне положення «Вимушене 
переселення». 

Для відповідності новій соціаль
ноекологічній політиці, а також 
концепції сталого розвитку захисне 
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положення «Вимушене переселен
ня» модернізували у Стандарт 5. Це 
значно розширило спектр визначен
ня можливих впливів на населення. 
У новому стандарті враховано думку 
особливих категорій населення, що 
можуть бути незахищені повною мі
рою на законодавчому рівні там, де 
планується впроваджувати проект. 
Наприклад, це означає, що при пере
селенні родини враховуватиметься 
думка не лише чоловіка, якщо він 
власник майна, а й його дружини, 
адже в неї можуть бути власні потре
би щодо переселення та інші вимоги. 

У Стандарті 5 враховано можли
вість негативного впливу проекту 
на населення через відчуження зе
мельних ділянок і обмеження прав 
землекористування. Такий негатив
ний вплив може призвести до виму
шеного переселення (коли громада 
або особи не мають права відмовити 
у відчуженні земельних ділянок чи 
обмеженні права землекористуван
ня, що призводить до їх фізичного 
переміщення або економічного ви
тіснення). Цей стандарт має на меті 
запобігти або звести до мінімуму 
вимушене переселення шляхом ви
найдення альтернативних варіантів 
для проекту, запобігання примусо
вому виселенню, зведенню до міні
муму негативних соціальноеконо
мічних наслідків у результаті від
чуження земельних ділянок чи об
меження прав землекористування, 
поліпшення житлових умов бідних 
або соціально незахищених фізично 
переміщених осіб шляхом надання 
їм житла відповідного рівня, досту
пу до послуг і правових гарантій во
лодіння та користування житлом. 
Згідно з цим стандартом передбаче
но також розроблення заходів і дій 

щодо відселення як програми ста
лого розвитку, що за допомогою до
статніх інвестиційних ресурсів на
дасть змогу переселенцям отриму
вати пряму вигоду від проекту. Важ
ливу роль відіграють планування і 
здійснення заходів інформування та 
відповідного розкриття інформації, 
проведення консультацій за участю 
осіб, на яких впливає проект. 

Стандарт 5 використовують при 
соціальноекологічному оцінюван
ні (Стандарт 1) та остаточному або 
тимчасовому фізичному й економіч
ному витісненні внаслідок дій, пов’я
заних з виконанням проекту. 

Необхідно зауважити, що Стан
дарт 5 не застосовують для облаш
тування біженців або внутрішніх  
мігрантів, що залишили місця про
живання, рятуючись від стихійних 
лих, конфліктів, злочинів, насиль
ства [3, c. 53–55].

 
Стандарт 6. Збереження 

біологічного різноманіття  
і стале управління живими 

природними ресурсами
Стандарт 6 підкреслює важли

вість охорони і збереження біорізно
маніття та сталого управління живи
ми природними ресурсам для стало
го розвитку. Цей стандарт відносять 
також до питань сталого управління 
первинним виробництвом і заготів
лею живих природних ресурсів (на
приклад, риби, інших водних та на
земних організмів, деревини). Стан
дарт 6 визначає необхідність обліку 
джерел засобів для проживання сто
рін, на яких впливає проект. До них 
належать корінні народи, які під час 
виконання проекту можуть постраж
дати від зменшення чи припинення 
доступу до біорізноманіття або жи
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вих природних ресурсів, або викори
стання таких ресурсів.

Можливість застосування Стан
дарту 6 так само визначається під час 
соціальноекологічного оцінювання 
(Стандарт 1). Частково в цьому стан
дарті використано вимоги до лісів, 
що раніше входили до Захисного по
ложення «Ліси». Якщо при створенні 
Стандарту 3 враховували всі ризики, 
впливи і вимоги щодо використан
ня неживих природних ресурсів, то 
Стандарт 6 розглядає саме живі при
родні ресурси, що є не лише природ
ним багатством, а й часто засобом 
виживання для корінного населення. 
Іншими словами, ліс може розгляда
тись в одному проекті всебічно і як 
місце проживання корінного насе
лення, джерело, що забезпечує його 
житло та їжу, і як ресурс деревини, а 
також як місце проживання різних 
біологічних видів.

 
Стандарт 7. Корінні народи / 

історично соціально пригнічені 
традиційні місцеві громади країн 

Африки на південь від Сахари
Як і в попередньому Захисному 

положенні «Корінне населення», у 
Стандарті 7 під терміном «корінні на
роди» розуміються всі можливі наз
ви даних груп населення, що можуть 
варіюватись у різних країнах. Захис
не положення «Корінне населення», 
яке використовували раніше, модер
нізували у Стандарт 7, де докладні
ше викладено вимоги до визначення 
ризиків і впливів на корінне населен
ня та запобігання ним, наприклад, 
збільшення заходів захисту культур
ної спадщини корінних народів.

Стандарт 7 має на меті зниження 
рівня бідності й досягнення сталого 
розвитку за гарантування розширен

ня можливостей корінних народів 
для участі в розвитку і використання 
вигоди від цього розвитку, а також 
збереження й відсутність загрози 
внаслідок виконання проекту для 
унікальної самобутньої культури ко
рінних народів та їх добробуту. 

Власне корінні народи можуть 
бути частково чи цілком ізольовані 
та пригнічені. Враховується також, 
що роль чоловіків, жінок і дітей часто 
відмінна від ролі основної групи на
селення. Жінки й діти можуть пере
бувати в соціальній ізоляції в таких 
громадах, або залежати від зовнішніх 
умов, що зумовлює необхідність вра
хування їх потреб, які можуть мати 
певні особливості та відмінності. 
Корінні народи часто тісно пов’язані 
із землею, на якій живуть, а також з 
природними ресурсами, від яких за
лежать. З огляду на зазначене у Стан
дарті 7 докладно визначено права 
корінних народів, можливі компен
сації, детальні консультації й, голов
не, збереження їх мови, культурних 
норм, релігійних і духовних вірувань. 

Проект покликаний полегшити 
доступ до ринків, шкіл, медичних 
установ та інших послуг, необхідних 
для поліпшення умов життя корін
них народів. Важливими є визнання, 
повага та збереження їх культури і 
надання можливості адаптуватись 
до змін у прийнятному для них по
рядку і задовільний для них термін. 
У Стандарті 7 враховано також необ
хідність захисту об’єктів культурної 
спадщини корінних народів від ймо
вірного негативного впливу реаліза
ції проекту [3, c. 75–82].

 
Стандарт 8. Культурна спадщина

Стандарт 8 передбачає захист 
об’єктів культурної спадщини протя
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гом усього циклу впровадження про
екту за допомогою певного інстру
ментарію. Так, Світовий банк вва
жає культурну спадщину важливим 
джерелом цінної науковоісторичної 
інформації, засобом соціальноеко
номічного розвитку, невіддільною 
частиною культурної самобутності, 
норм і культурного спадку. Соціаль
ноекологічне оцінювання визначає 
необхідність використання цього 
стандарту у проекті. 

В оновлених соціальноекологіч
них положеннях докладніше описа
но термін «культурна спадщина», 
що наразі враховує і матеріальну,  
і нематеріальну культурну спад
щину [3, c. 85]. Раніше Світовий 
банк використовував «Захисне по
ложення», що стосувалось виключ
но матеріальних об’єктів культур
ної спадщини.

 
Стандарт 9. Фінансові 

посередники
Стандарт 9 констатує, що для еко

номічного розвитку і зростання, зни
ження рівня бідності важливий по
тужний внутрішній капітал, фінан
сові ринки і доступ до фінансування. 
Цей новий стандарт застосовують до 
фінансових посередників, що фінан
сово підтримуються Світовим бан
ком. До фінансових посередників на
лежать державні та приватні поста
чальники фінансових послуг, зокре
ма національні та регіональні банки 
розвитку, що спрямовують фінансові 
ресурси на різні види економічної ді
яльності в різних галузях промисло
вості. На рівні портфеля та субпроек
тів  фінансових посередників повин
ні здійснювати моніторинг соціаль
ноекологічних ризиків і впливів та 
управління ними, тобто виконувати 

моніторинг ризику портфеля залеж
но від характеру проміжного фінан
сування. 

Мета Стандарту 9 полягає в тако
му [3, c. 91]:

 – встановленні методів фінансових 
посередників з оцінювання соціаль
ноекологічних ризиків та впливів, 
пов’язаних із субпроектами, які вони 
фінансують, а також управління цими 
ризиками та впливами;

 –поширенні прогресивної прак
тики соціальноекологічного управ
ління субпроектами, які фінансують 
фінансові посередники;

 – сприянні впровадженню пере
дової природоохоронної практики 
та доцільних принципів управління 
персоналом у внутрішніх структурах 
фінансових посередників.

 
Стандарт 10. Взаємодія 

із зацікавленими сторонами  
і розкриття інформації 

Згідно з прогресивною міжнарод
ною практикою важлива відкрита та 
прозора взаємодія позичальника із 
зацікавленими сторонами проекту. 
Ефективна їх взаємодія позитивно 
впливає на розроблення та впрова
дження проекту. Така взаємодія від
бувається протягом усього циклу 
проекту. Стандарт 10 тісно пов’я
заний з іншими: наприклад, щодо 
вимог до взаємодії з працівниками 
(Стандарт 2), спеціальних положень 
щодо готовності в разі аварійних 
ситуацій і заходів реагування (Стан
дарти 2 і 4); щодо проектів стосовно 
вимушеного переселення, корінних 
народів чи культурної спадщини по
зичальник повинен виконувати та
кож особливі вимоги до розкриття 
відповідної інформації і проведення 
консультацій (Стандарти 5, 7 і 8). 
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Стандарт 10 має на меті встанов
лення системних принципів взає
модії із зацікавленими сторонами, 
згідно з якими позичальник може 
визначити зацікавлені сторони, на
лагодити й підтримувати конструк
тивні відносини з ними, особливо з 
групами, на які впливає проект; оці
нювання рівня інтересу зацікавле
них сторін і зважання на думки цих 
сторін; забезпечення ефективної 
все бічної взаємодії із зацікавленими 
сторонами; забезпечення своєчасно
го та доступного, зрозумілого форма
ту розкриття відповідної проектної 
інформації щодо соціальноекологіч
них ризиків і впливів [3, c. 97].

 
Положення «Спірні території»
У разі здійснення проектів на 

спірних територіях можуть поста
вати делікатні проблеми, що впли
вають на відносини Світового банку 
не лише з його країнамичленами, а 
й країною, де реалізується проект, та 
однією або кількома сусідніми краї
нами. Будьякий конфлікт щодо те
риторії, де впроваджується проект, 
розглядається на першій можливій 
стадії. Банк може підтримати про
ект на спірній території: якщо уряди 
залучених до конфлікту країн пого
джуються вирішити його, запропо
нований проект для однієї країни 
повинен продовжуватись, але без 
упереджень до претензій другої  
країни. 

Світовий банк досліджує причи
ни конфлікту на спірній території за 
кожним проектом. У відповідному 
документі з оцінювання проекту на 
спірній території розглядається ха
рактер суперечки й підтверджується, 
що Світовий банк дослідив проблему 
і дійшов таких висновків: або інші 

претенденти на спірну територію 
не мають заперечень проти проекту, 
або в усіх інших випадках особливі 
обставини справи дають підстави 
для підтримання Світовим банком 
проекту, незважаючи на будьякі за
перечення чи недостатнє схвалення 
з боку інших заявників. 

До особливих обставин належать 
такі [5]:

 –проект не зашкоджує інтересам 
інших сторін;

 –претензія щодо суперечки не ви
знана міжнародно чи активно лобію
валась. У будьякому разі у проектній 
документації наводяться застере
ження, що Світовий банк, підтри
муючи певний проект, не приймає 
рішення про юридичний чи інший 
статус від повідних територій і не має 
упереджень щодо кінцевого рішення 
стосовно претензій сторін.

 
Положення  

«Міжнародні водні шляхи»
Згідно з цим положенням до між

народних водних шляхів входять:
– будьяка річка, канал, озеро чи 

подібний водний об’єкт, що утворює 
межу між країнами, або будьяка 
річка чи поверхневі води, що проті
кають двома чи більшою кількістю 
держав, незалежно від того, чи є вони 
країнами – членами Світового банку;

– будьяка притока або інший 
вид поверхневих вод, які є частиною 
будьякого описаного раніше водно
го шляху;

– будьяка бухта, затока, протока 
або канал, обмежені двома чи біль
шою кількістю країн або якщо в од
ній державі визнані необхідним ка
налом зв’язку між відкритим морем 
та іншими державами, так само, як і 
будьяка річка, що впадає в такі води.
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Положення «Міжнародні водні 
шляхи» стосується таких типів про
ектів:

– гідроелектростанція, зрошення, 
управління повенями, навігація, дре
наж, вода та каналізація, промислові 
та аналогічні проекти, що передба
чають використання або потенційне 
забруднення міжнародних водних 
шляхів;

 – детальне проектування та ін
женерні дослідження зазначених 
раніше проектів, включно з тими, 
що повинні бути здійснені Світовим 
банком як виконавчим органом або в 
будьякий інший спосіб.

Проекти на міжнародних водних 
шляхах можуть впливати на відно
сини між Світовим банком та його 
позичальниками й між державами 
(незалежно від того, чи є вони члена
ми Світового банку). Світовий банк 
визнає, що співробітництво та згода 
країн прибережних зон важливі для 
ефективного використання й захи
сту водного шляху. У цьому зв’язку 
значна увага приділяється тому, щоб 
прибережні країни укладали відпо
відні угоди або розробляли механіз
ми для досягнення зазначених цілей 
щодо всього водного шляху або будь
якої його частини.

Світовий банк готовий допомага
ти прибережним районам досягти 
порозуміння. У випадках, коли роз
біжності залишаються невиріше
ними між державою, яка пропонує 
проект, та іншими прибережними 
державами, до того як фінансувати 
проект Світовий банк зазвичай за
кликає державу, що подає проект, 
здійснити додаткові переговори з 
іншими прибережними країнами 
задля досягнення відповідних угод  
або домовленостей.

Країна, що подає проект до Сві
тового банку, повинна надати всі 
аспекти проекту іншим країнам 
спільної прибережної зони. В іншо
му разі таку інформацію надає Сві
товий банк. Якщо країна не бажає 
поширювати деталі запропоновано
го проекту, Світовий банк припиняє 
розглядати такий проект, за винят
ками, визначеними політикою Сві
тового банку [6].

 Положення «Стандарти  
для проектів приватного сектору»

Мета цього положення – сприяти 
фінансуванню Світовим банком про
ектів приватного сектору з економіч
ного розвитку шляхом застосування 
стандартів екологічної та соціаль
ної політики, що найпридатніші для 
приватного сектору, за одночасного 
посилення узгодженості політики та 
співробітництва в межах Групи Сві
тового банку.

Вісім стандартів Міжнародної фі
нансової корпорації Світовий банк 
ухвалив як Стандарти діяльності Сві
тового банку для проектів приватно
го сектору. Ці стандарти замість «За
хисних положень» використовують 
для подання заявки щодо підтриман
ня Світовим банком проектів (або їх 
компонентів), які розробляють, буду
ють та якими управляють приватні 
суб’єкти. 

Основні стандарти діяльності Сві
тового банку для проектів приватно
го сектору такі:

Стандарт 1 «Оцінювання й управ
ління екологічними та соціальними 
ризиками і наслідками»;

Стандарт 2 «Праця та умови  
праці»;

Стандарт 3 «Ефективність ресур
сів та запобігання забрудненню»;
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Стандарт 4 «Громадське здоров’я і 
безпека»;

Стандарт 5 «Придбання землі та 
вимушене переселення»;

Стандарт 6 «Збереження біорізно
манітності та стале управління ре
сурсами живої природи»;

Стандарт 7 «Корінне населення»;
Стандарт 8 «Культурна спад щина».
Приватна організація відповідаль

на за розроблення системи еколо
гічного та соціального управління 
(далі – ESMS), визначення й оцінюван
ня пов’язаних з діяльністю приватно
го сектору екологічних та соціальних 
ризиків і наслідків, а також за управ
ління ними відповідно до Стандартів 
діяльності Світового банку. Фінансові 
посередники зобов’язані розробити 
прийнятну для Світового банку ESMS, 
яку посередник застосовуватиме для 
виявлення й оцінювання екологіч
них та соціальних ризиків і наслідків 
підпорядкованих та підтримуваних 
Світовим банком субпроектів, а також 
управління такими ризиками й на
слідками. Світовий банк аналізує ді
яльність приватної організації, ESMS, 
екологічні й соціальні оцінки та пла
ни, підготовлені приватною організа
цією для діяльності в межах ESMS, що 
відповідають чинним стандартам Сві
тового банку; класифікує діяльність 
приватної організації за характером 
потенціалу її екологічних та соціаль
них ризиків і наслідків [7]. 

Діяльність приватної організації 
класифікують також за категоріями 
загальних стандартів Світового бан
ку (від низького до високого ступе
нів ризику). 

Додатково до оновленої соціаль
ноекологічної політики Світовий 
банк розробляє відповідну Дирек
тиву за ризиками і наслідками для 

незахищених або уражених осіб чи 
груп населення. У цій Директиві буде 
визначено обов’язкові вимоги до 
персоналу Світового банку щодо ви
явлення незахищених або уражених 
осіб чи груп населення, а також ди
ференційовані заходи щодо розгляду 
конкретних умов проживання таких 
осіб чи груп. 

Світовий банк розробить також 
соціальноекологічні процедури, які 
після узгодження з менеджментом 
визначать обов’язкові соціально 
екологічні процедури щодо проектів 
з інвестиційнопроектного фінансу
вання. У соціальноекологічних про
цедурах описуватимуться дії попе
редньої експертизи Світового банку 
щодо запропонованого для підтри
мання проекту.

До Засад додаватимуться необо
в’язкові для застосування інструкції 
та інформаційні матеріали, призна
чені для допомоги та сприяння по
зичальникам щодо виконання стан
дартів, працівникам Світового бан
ку – щодо комплексного обстеження 
та підтримання реалізації проектів, а 
також зацікавленим сторонам – щодо 
поліпшення прозорості та розвитку 
обміну прогресивним досвідом.

Політика Світового банку щодо 
доступу до інформації та прагнення 
забезпечувати прозорість, підзвіт
ність і належне управління засто
совується до всіх документів банку 
із соціальноекологічних питань і 
передбачає зобов’язання щодо роз
криття ним інформації про фінансу
вання інвестиційних проектів.

До Позичальників і проектів також 
обов’язковим є застосування відпо
відних вимог Настанов Групи Світо
вого банку з охорони навколишнього 
середовища, здоров’я та безпеки, що 
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наведені в нормативнотехнічному 
документі із загальними та галузеви
ми прикладами провідної міжнарод
ної галузевої практики [3].

Висновки
1. В окремих випадках виконання 

проектів, які фінансує Світовий банк, 
негативно впливає на певні групи 
людей і навколишнє середовище. 
Для зменшення подібних ризиків 
Світовий банк на початку 80х років 
минулого століття розробив соціаль
ноекологічні вимоги до проектів – 
«Захисні положення».

Останнім роками підходи Світово
го банку до ризиків виконання про
ектів трансформуються. Насампе
ред це пов’язано з тим, що у вересні 
2015 року ООН прийняла Концепцію 
сталого розвитку, де обґрунтовано 
необхідність комплексного розвит
ку гуманітарної сфери паралельно 
із захистом екології планети. Дослі
дивши причини і ризики виникнен
ня при впровадженні проектів гума
нітарних проблем і потреб у різних 
країнах та світі загалом (наприклад, 
щодо клімату, умов життя незахи
щених верств населення, соціальна 
інтеграції), Світовий банк оновив со
ціальноекологічну політику їх вирі
шення.

2. Важливою особливістю онов
лених Засад є новий підхід Світового 
банку до розв’язання складних соці
альноекологічних проблем. Замість 
тотального контролю над соціаль
ноекологічними питаннями в регіо
нах, де здійснюються проекти Світо
вого банку, пропонується концепція 
стійкості в межах сталого глобально
го розвитку. Головним елементом цієї 
концепції є ризикоорієнтовний підхід 
до імплементації проектів: для кож

ного конкретного проекту спочатку 
визначають спектр соціальноеколо
гічних ризиків, потім їх ранжують та 
визначають найвпливовіші. Класифі
кують ризики щодо соціальноеколо
гічних питань за шкалою: високий, 
значний, помірний, низький. Після 
ранжування розробляють і обґрун
товують заходи в тілі проекту для 
нівелювання тих ризиків, що можуть 
ускладнити або унеможливити досяг
нення цілей проекту. 

3. Оновлена соціальноекологіч
на політика Світового банку «За
гальні соціальноекологічні засади» 
відповідає на найгостріші виклики 
сьогодення. В рамках модернізації 
соціальноекологічної політики Сві
товий банк створив логічну і чітко 
структуровану комплексну систему 
стандартів, що будуть використо
вуватись для кожного проекту Сві
тового банку з жовтня 2018 року. 
Десять Стандартів Світового банку 
надають можливість позичальникам 
максимально комплексно досліди
ти і нівелювати ризики, які можуть 
виникнути під час впровадження та 
реалізації проектів, максимізувати 
позитивний ефект для суспільства і 
громади в рамках виконання проек
тів Світового банку та забезпечити їх 
сталий розвиток у майбутньому. 

4. Обґрунтовано логістику пере
ходу від старого підходу Світового 
банку («Захисні положення») до но
вого («Загальні соціальноекологіч
ні засади»), зокрема до СЕС, що на
брали чинності в жовтні 2018 року. 
Розкрито зміст десяти Стандартів 
нових Засад. Показано, що створено 
нові Стандарти, зокрема 2 «Робочий 
персонал і умови праці», 9 «Фінансо
ві посередники», 10 «Взаємодія з за
цікавленими сторонами і розкриття 
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інформації». Зазначені в цих Стан
дартах вимоги в «Захисних положен
нях» наводились лише частково. Вод
ночас показано, що окремі позиції 
«Захисних положень» Світового бан
ку, такі як «Спірні території», «Між

народні водні шляхи» і «Стандарт 
якості робіт в приватному секторі», 
не повністю охоплюються новою со
ціальноекологічною політикою Сві
тового банку, тому залишатимуться 
чинними. 
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FEATURES OF THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION  
OF THE WORLD BANK PROJECTS, TAKING INTO ACCOUNT  
THE REQUIREMENTS OF THE UPDATED ENVIRONMENTAL  

AND SOCIAL POLICIES «ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
FRAMEWORK (ESF)»

Abstract. The article analyzes the conceptual approach of the World Bank to the 
integration of environmental and social aspects in World Bank-financed projects. 
The logistics of the transition from the previous environmental and social policies 
known as «Safeguard Policies» to the updated environmental and social policies do-
cument «Environmental and Social Framework» is outlined. Created in the early 
1980s, the «Safeguard Policies» accumulated measures to manage the risks and ne-
gative impacts of the implementation of the World Bank projects. The updated en-
vironmental and social policies of the World Bank allow for the most comprehensive 
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evaluation of projects submitted to the World Bank for financing, to evaluate, ma-
nage and reduce potential risks and negative impacts taking into account new prob-
lematic issues and challenges of the contemporary world. The document «Environ-
mental and Social Framework» covers a wider range of environmental and social is-
sues than «Safeguard Policies», including information disclosure, social integra-
tion, the prevention of various types of discrimination, etc. The new approach not 
only focuses on aspects of the project that should be addressed while planning and 
implementing the project, but also provides an algorithm for special measures and 
procedures to achieve the most positive impact of the project on society and the envi-
ronment. The article shows the relationship of the «ESF» with the United Nations 
Concept on Sustainable Development, adopted in September 2015. The article dis-
closes the content of the ten new World Bank Environmental and Social Standards, 
which since October 2018 are mandatory for the preparation of projects submitted 
for funding purposes. The new standards of the World Bank allow borrowers to study 
in the most comprehensive way the potential risks that may arise during the imple-
mentation of the projects, develop measures to minimize these risks and to maximize 
the positive effect of project implementation, and ensure the sustainable develop-
ment of the projects in the future.
Keywords: environmental and social policies, the World Bank, environmental and 
social risks, risk management, the World Bank standards, sustainable development.
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Останніми роками особливу ува-
гу в освітній галузі приділяють пи-
танням її розвитку і реформування, 
поліпшенню якості освіти, її доступ-
ності та конкурентоспроможності. 
Засади забезпечення якості освіти та 
освітньої діяльності проголошено у 
прийнятому 5 вересня 2017 р. Законі 
України «Про освіту» [1]. Одним з най-
важливіших завдань напряму рефор-
мування освіти визначено вдоскона-
лення системи управління освітою. 
Першочергове завдання будь-якої ре-

форми полягає в удосконаленні зако-
нодавчого регулювання, розробленні 
численних проектів законодавчих 
актів, внесенні змін до діючих нор-
мативно-правових актів. Це значною 
мірою потребує посилення інформа-
ційної підтримки діяльності як галу-
зевих органів державної влади, так і 
органів управління закладами освіти. 
Як зазначено в Рекомендаціях парла-
ментських слухань на тему «Реформи 
галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій та розвиток інформацій-
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ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ  
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Анотація. Викладено інформацію про досвід створення розподіленої бази да-
них з організаційно-розпорядчими та нормативно-правовими документами 
Міністерства освіти і науки України, що регламентують діяльність системи 
освіти і науки. Проаналізовано основні етапи створення і особливості під-
тримки інформаційно-пошукової системи, визначено критерії вибору техніч-
ної платформи побудови інформаційної бази даних та показники, за якими 
виконується структуризація інформації.
Ключові слова: інформаційно-пошукова система, реляційна база даних,  
система освіти, електронний документ.
Рис. 4. Табл. 2. Літ. 8.
JEL classification: I28, Y10.
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ного простору України» [2], в умовах 
глибинного та динамічного проник-
нення інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) в усі сфери життєді-
яльності особи, суспільства, держави 
проблемою залишається низький рі-
вень впровадження та використання 
можливостей ІКТ у сферах освіти, нау-
ки, культури та охорони здоров’я. Ви-
конання окреслених завдань немож-
ливе без формування впорядкованих 
банків з організаційно-розпорядчою 
і правовою урядовою та галузевою 
документацією, вільного доступу до 
існуючих інформаційних та норма-
тивно-правових ресурсів, підвищення 
рівня інтеграції ІКТ в освітню галузь. 

Питання функціонування сучасних 
держав в умовах глобалізації вивчали 
зарубіжні вчені Т. Геблер, А. Альбер-
ті, В. Беккерс та ін. Наукові розробки 
щодо формування інформаційно-ко-
мунікаційних систем здійснювали 
зарубіжні вчені Ф. Котлер та Е. Райс. 
Питанням створення інформацій-
но-комунікаційних систем присвяче-
ні праці українських вчених М. Згу-
ровського, В. Галагана, М. Домбругова, 
Ю. Якименка, В. Тимофєєва (зокрема 
розбудові Національної освітньо-те-
лекомунікаційної мережі «УРАН») [3], 
дослідженню переваг використання 
ІКТ в Україні – Н. Шпака. Проблемати-
ку створення впорядкованого банку 
нормативних документів та методич-
них матеріалів, що забезпечують ін-
формаційну підтримку управлінської 
діяльності у закладах вищої освіти, 
досліджували науковці А. Гуржій [4], 
В. Биков, Н. Задорожна [5], О. Овчарук, 
Н. Морзе, О. Співаковський [6], І. Ко-
роль, Я. Булахова, О. Бондаренко, В. За-
болотний.

Мета цієї статті – проаналізува-
ти інформацію про здобутий досвід 

створення повнотекстової системи 
електронних документів з органі-
заційно-розпорядчою та норматив-
но-правовою інформацією Міністер-
ства освіти і науки України (МОН), 
що регламентує діяльність системи 
освіти і науки.

На сучасному етапі переходу сві-
тового співтовариства до інформа-
ційного суспільства ступінь розвитку 
інформаційного простору та інфор-
маційних технологій стає безпосе-
реднім чинником національної кон-
курентоспроможності. Про важливе 
значення використання ІКТ свідчать 
програми розвитку багатьох держав, 
зокрема Стратегія соціально-еконо-
мічного розвитку Європейського Со-
юзу на період до 2020 року «Європа 
2020», яку було прийнято на саміті 
лідерів країн Євросоюзу (2010 р., 
Брюссель).

Інформаційні ресурси – одна з ос-
новних складових інформаційно-ко-
мунікаційних систем, що забезпечує 
доступ, обмін інформацією та її опра-
цювання. Інтеграція ІКТ у галузь осві-
ти не лише впливає на освітні й управ-
лінські процеси, а й вводить нові, по-
в’язані із застосуванням комп’ю терів, 
телекомунікацій, спеціального облад-
нання, засобів інформаційного обмі-
ну, систем опрацювання інформації. 
Створюються нові засоби навчання 
та збереження ресурсів, до яких нале-
жать електронні підручники та муль-
тимедіа; електронні бібліотеки та 
архіви, глобальні та локальні освітні 
мережі; інформаційно-пошукові та ін-
формаційно-довідкові системи та ін.

У цій статті проаналізовано етапи 
та особливості створення і підтрим-
ки інформаційно-пошукової системи 
(ІПС) з нормативно-правовими акта-
ми МОН. 
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Основними були такі етапи ство-
рення ІПС:

 – вивчення й надбання досвіду з 
розроблення та експлуатації розподі-
лених інформаційних систем;

 – розроблення засобів для збері-
гання, опрацювання та відкритого 
доступу до інформаційних ресурсів з 
організаційно-розпорядчою та норма-
тивно-правовою інформацією МОН;

 – приєднання закладів вищої осві-
ти та установ освіти і науки до цього 
інформаційного ресурсу;

 – впровадження ефективного ін-
формаційного управління освітою і 
наукою;

 – збирання, опрацювання, збері-
гання нормативно-правових та нау-
ково-методичних документів, що виз-
начають організацію освітнього про-
цесу, управління освітньою і науковою 
діяльністю закладів вищої освіти.

З метою дослідження та розроб-
лення сучасних технологій текстово-
го пошуку використовували такі ін-
струменти:

 – лінгвістичний аналіз текстів;
 – статистичні методи;
 – математичну логіку та теорію 

ймовірностей;
 – кластерний аналіз;
 – технології керування даними.

Пропоновані цілі та завдання пев-
ною мірою відтворені при розроб-
ленні першого етапу проекту, який 
почався у 2000 р. На цьому етапі про-
аналізували концепцію, архітектуру, 
ресурси та методи побудови сучас-
них інформаційних розподілених баз 
даних (РБД). 

Методологія проектування баз да-
них передбачає три основних фази [7]:

 – концептуальну;
 – логічну;
 – фізичну.

Концептуальне проектування – це 
конструювання інформаційної моде-
лі бази незалежно від фізичних пара-
метрів реалізації, наприклад, систе-
ми керування базами даних (СКБД), 
особливостей прикладних програм, 
мови програмування та обчислю-
вальної платформи.

Концептуальну модель РБД пока-
зано на рис. 1.

Розподілена база даних – це сукуп-
ність логічно взаємопов’язаних баз 
даних або частин однієї бази, розпа-
ралелених між кількома територі-
ально розподіленими ПК і забезпе-
чених відповідними можливостями 
для керування цими базами або їх 
частинами. Іншими словами, розпо-
ділена база даних реалізується на 
розміщених у різних місцях обчислю-
вальних засобах разом з організацій-
ним, технічним і програмним забез-
печенням її створення та ведення.

Використовувати РБД доцільно 
і ефективно у предметних областях 
з надто великими обсягами даних, 
що зберігаються і опрацьовують-
ся; фізичним рознесенням даних за 
місцями збирання, зберігання та ви-
користання; наявністю розвинутих 
засобів обчислювальної техніки і 
мереж передавання даних; можли-
вістю опрацювання більшої частини 
інформації в місцях, де вона виникає 
або зберігається; необхідністю одно-
часного масового опрацювання ін-
формації.

У фазі логічного проектування 
баз даних концептуальні моделі пе-
ретворюються на локальні логічні 
моделі даних, структура яких визна-
чається вибраним класом цільової 
СКБД. 

Логічна структура РБД є адекват-
ним відтворенням отриманої інфор-
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маційно-логічної моделі, що не потре-
бує додаткових перетворень. Кожний 
інформаційний об’єкт моделі даних 
відображається відповідною реляцій-
ною таблицею. Структура реляційної 
таблиці визначається реквізитним 
складом відповідного інформаційно-
го об’єкта, де кожний стовпець (поле) 
відповідає одному реквізиту об’єкта. 
Ключові реквізити утворюють уні-
кальний ключ реляційної таблиці. 
Для кожного стовпця визначається 
формат і розмір даних. У розробленій 
РБД кожний документ характеризу-
ється певними реквізитами, такими 
як категорія (до якої ланки освіти на-
лежить документ), тип (наприклад, 
закон, постанова, наказ), стан доку-
менту (чинний, нечинний, зі зміна-
ми), які є інформаційними об’єктами.

Базовий варіант побудови єдино-
го інформаційного простору в систе-
мі було вибрано після ґрунтовних мо-

ніторингових досліджень при проек-
туванні розподіленої інформаційної 
бази даних з організаційно-розпо-
рядчими та нормативно-правовими 
документами. Технологічну модель 
ІПС зображено на рис. 2. 

Основні елементи технічного за-
безпечення функціонування ІПС такі:

 – центральний ПК (файл-сервер, 
Web-сервер);

 – робочі станції, які використову-
ють як автоматизовані робочі місця 
адміністратора;

 – фізичне середовище передавання 
даних (наприклад, мережеві адаптери, 
оптоволоконні лінії, сервери) – забез-
печує провайдер;

 – ПК користувачів. 
Фаза фізичного проектування пе-

редбачає прийняття рішення про кон-
кретну реалізацію створюваної бази 
даних. Отже, фізичне проектування 
безпосередньо пов’язане з урахуван-

Рис. 1. Концептуальна модель реляційної РБД

Побудовано авторами.
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ням особливостей СКБД, конкретним 
використанням мови програмування, 
обчислювальною платформою. На 
цьому етапі можливе повернення до 
попередніх етапів з метою внесення 
коректив або доопрацювання.

До основних критеріїв вибору за-
собів створення РБД належать такі: 

 – архітектура клієнт-сервер з до-
ступом в Інтернет (тому програмна 
платформа повинна мати ліцензію 
або бути з відкритим програмним ко-
дом і поширюватись на безоплатних 
засадах); 

 – забезпечення надійної одночас-
ної роботи великої кількості корис-
тувачів за мінімальних фінансових 
витрат;

 – простота адміністрування, неза-
лежність від апаратної частини.

Під час дослідження було визначе-
но технологічну платформу, до якої 
увійшли:

для серверної частини –
 – операційна система з відкритим 

вихідним кодом Linux, що не потребує 
придбання ліцензії (з виходом нових 
версій дистрибутиву система онов-
люється);

 – веб-сервер з відкритим вихідним 
кодом Apache; 

 – платформа для серверного про-
грамування – мова PHP;

 – СКБД MySQL – реляційна СКБД; 
дані в її базах зберігаються у вигляді 
логічно взаємопов’язаних таблиць, 
доступ до яких здійснюється за допо-
могою мови запитів SQL; 

для клієнтської частини – 
 – операційні системи Windows 

будь-якої версії, Linux;
 – Web-браузер Internet Explorer, 

Opera, Mazilla, Google Chrome.
Після розроблення програмного 

забезпечення РБД останню наповни-

ли організаційно-розпорядчими до-
кументами МОН, що регламентують 
діяльність системи освіти і науки, 
та підключили до неї користувачів 
(структурні підрозділи МОН, заклади 
вищої освіти). 

Станом на 1 вересня 2018 р. у РБД 
міститься 25085 документів. Загалом 
упродовж 2017 р. у РБД було введено 
1688 наказів з основної діяльності 
(обсягом понад 23500 сторінок) та 
70 документів інших типів. 

Інформацію про наявність класи-
фікованих за типами документів у 
розподіленій інформаційній базі да-
них МОН наведено в табл. 1. 

Як бачимо, переважну більшість 
становлять накази МОН з основної 
діяльності (понад 81 %). Накази МОН 
спільно з іншими центральними ор-
ганами виконавчої влади становлять 
5,3 % загальної кількості документів. 
До РБД вносять також інструктивно- 
методичні листи, листи-роз’яснення 
структурних підрозділів МОН, уря-
дові нормативні документи в галу-
зі освіти. Щороку базу поповнюють 
1400–2000 наказів. Загалом інфор-
мацію класифіковано за 23 типами.  
Діаграму розподілу документів за 
основними типами та їх частки в за-
гальному обсязі документів показа-
но на рис. 3. 

Внесені документи класифікують 
за категоріями відповідно до змісту 
питань. Загалом визначено 18 основ-
них категорій (табл. 2). Для порівнян-
ня в табл. 2 наведено узагальнені дані  
за п’ять останніх років (2013–2017 рр.).

Діаграму розподілу документів за 
найвагомішими за обсягом катего-
ріями зображено на рис. 4. Як бачимо, 
близько чверті обсягу РБД станов-
лять накази, що регламентують сфе-
ру вищої освіти. Приблизно однакові 
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 Т а б л и ц я  1
Розподіл документів РБД за типами

Тип документів Загальна кількість документів
Документи інших міністерств та відомств 1023
Доповіді 1
Закони України 46
Запитання – відповіді 4
Інструкції 27
Комюніке 3
Листи МОН 533
Листи МОН спільно з іншими установами 32
Меморандуми 2
Накази МОН 20344
Накази МОН спільно з іншими установами 1328
Постанови Верховної Ради України 41
Постанови Кабінету Міністрів України 576
Рішення колегії МОН 160
Розпорядження Кабінету Міністрів України 265
Розпорядження МОН 129
Розпорядження Президента України 49
Угоди 7
Укази Президента України 202
Статути 175
Зміни до статутів 135
Рекомендовані 2
Положення 1
Разом 25085

Складено авторами за інформацією РБД.

Рис. 3. Розподіл документів у РБД за основними типами 
Побудовано авторами за інформацією РБД.
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Т а б л и ц я  2
Класифікація документів РБД за категоріями

Категорія документів
Загальна 
кількість 

документів

Загальна кількість документів за роками

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Адміністративні питання 2685 270 210 236 241 210
Вища освіта 6076 496 278 304 268 373
Дистанційна освіта 16 16 5 – – 1
Дошкільна освіта 104 14 4 5 7 5
Загальна середня освіта 3000 247 219 236 270 238
Інші питання 3330 12 – 4 – –
Міжнародні питання 165 14 4 20 22 26
Наукові питання 1050 52 44 81 104 83
Післядипломна освіта 530 30 21 22 35 24
Позашкільна освіта 909 65 64 60 59 82
Професійно-технічна освіта 3253 421 459 290 202 265
Аспірантура-докторантура 167 – – 2 2 3
Самоосвіта 6 1 – – – –
Соціальні питання 286 16 24 19 38 35
Фінансові питання 3256 317 252 174 407 383
Безпека життєдіяльності 26 3 1 4 3 5
Атестація кадрів 97 21 24 14 6 8
Спорт 129 30 8 8 17 17
 Разом 25085 2025 1617 1479 1681 1758

Складено авторами за інформацією РБД.

Рис. 4. Розподіл документів у РБД за категоріями  
Побудовано авторами за інформацією РБД.
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частки (12,4–13 %) припадають на 
загальну середню, професійно-техніч-
ну освіту і фінансові питання. Частка 
наказів з адміністративних питань 
становить 10,6 %.

Згідно з результатами аналізу об-
сяг опрацьованої інформації (кіль-
кість сторінок) щороку збільшував-
ся. Так, у 2015 р. було опрацьовано 
16273 сторінок, у 2016 р. – 22098,  
у 2017 р. – понад 22200. 

Новими документами база попов-
нюється здебільшого двічі на тиж-
день.

Технологія підготовки, опрацю-
вання та введення інформації вклю-
чає кілька етапів:

1. Сканування документів.
2. Редагування, форматування фай-

лів.
3. Визначення категорії документів.
4. Копіювання інформації на сервер.
5. Введення записів до бази даних, 

заповнення полів бази.
6. Проставлення гіперпосилань.
7. Ведення документації.
Для користування системою необ-

хідно авторизуватись за ім’ям і паро-
лем. Авторизований вхід запровадже-
но з метою забезпечення інформацій-
ної безпеки, а також статистичного 
обліку користуванням інформаційни-
ми ресурсами. 

Для організації швидкого доступу 
до інформації РБД документи розпо-
ділені за окремими критеріями або їх 
комбінацією:

 – тип документу (наприклад, «На-
каз МОН»);

 – категорія документу (наприклад, 
«Вища освіта»);

 – номер документу (номер, за яким 
документ зареєстрований у МОН);

 – ключові слова або словосполучен-
ня, що входять до назви документу;

 – дата реєстрації документу або 
проміжок дат;

 – ключові слова з тексту документу.
Знайдені документи користувач 

може переглянути, роздрукувати, збе-
регти на власний ПК.

Зберігаються документи в базі 
у форматі PDF (Portable Document 
Format), який є міжнародним стан-
дартом і забезпечує повну відповід-
ність оригіналам. 

Отже, використання створеного 
інформаційного ресурсу з норматив-
но-правовою документацією МОН в 
його управлінській діяльності та ді-
яльності підвідомчих навчальних за-
кладів забезпечує: 

 – працезаощаджувальну техноло-
гію адміністративно-управлінських 
процесів;

 – необхідні умови для збільшення 
частки інтелектуальної продуктивної 
праці та змістовної роботи з докумен-
тами і зменшення витрат праці на 
рутинні операції;

 – доступ засобами Інтернет-техно-
логій до інформаційних ресурсів, що 
регламентують та регулюють освітню 
політику системи освіти загалом та її 
структурних компонент;

 – ефективне керування доступом 
до розподіленої інформаційної бази 
даних, реалізацію функцій адміні-
стрування.

У сучасних економічних і соціаль-
них умовах впровадження ІКТ та 
хмарних технологій  як провідний 
визначився напрям розвитку всіх 
сфер суспільного життя. У схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2013 № 386-р Стра-
тегії розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні визначено базові 
принципи і стратегічні цілі розвитку 
інформаційної інфраструктури з ура-
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хуванням сучасних тенденцій та особ-
ливостей розбудови суспільства [8]. 

На виконання завдань Стратегії 
розвитку електронних інформацій-
но-аналітичних систем державних 
органів передбачено подальше вдо-
сконалення організаційного, методо-
логічного, програмного забезпечен-
ня ІПС з організаційно-розпорядчою 
інформацією МОН. У подальшому 
дослідники планують розробити 
процедуру забезпечення архівного 

зберігання електронних документів 
та використання бази даних для ін-
формаційно-технологічного забезпе-
чення моніторингу освіти. 

Одна з найважливіших умов ви-
користання ІКТ – забезпечення ін-
формаційної безпеки. В умовах збіль-
шення чисельності користувачів 
науковці досліджують шляхи підви-
щення рівня захисту електронних 
інформаційно-аналітичних систем 
державних органів.
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Valentyna Gapon, Lyudmyla Chimbay, Olena Barabash 

EXPERIENCE OF DEVELOPING AND FUNCTIONING  
OF THE DISTRIBUTED INFORMATION DATABASE  

WITH ORGANIZATIONAL AND REGULATORY INFORMATION  
OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Abstract. The article describes the experience of creating a distributed data-
base with organizational, regulatory, normative and legal documents of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine, regulating the activity of the system of educa-
tion and science. The improvement of legislative regulation, the development of nu-
merous drafts of legislative acts and the amendments to existing normative and legal 
acts are the primary tasks of any reform. The problems of the development of infor-
mation space, lack of implementation of information and communication technolo-
gies in the field of education, science and culture are highlighted. The article analyzes 
the experience of domestic and foreign scientists in the development of information 
and communication systems. The problems of creating an ordered bank of normative 
documents and methodical materials in educational and management activities have 
been researched. It is noted that information resources are one of the main compo-
nents of the information and communication system, which provides access, informa-
tion exchange and processing. Integration of ICT in the education sector not only af-
fects educational and managerial processes, but also introduces new ones that are 
connected with the use of computers, telecommunications, special equipment, infor-
mation exchange tools, information processing systems. The main stages of creation 
and features of the information retrieval system support have been analyzed. The 
authors determine the criteria for choosing a technical platform for the construction 
of an information database and the indicators for structuring information. The arti-
cle presents the technological scheme of information retrieval system with the nor-
mative and legal documentation and describes in detail the characteristics of the 
technological platform of the client and server parts. The logical structure of the 
database and the basic information specifying the structure of the relational tables 
are given. The article provides information on the availability of documents in the 
database and analyzes the distribution of documents by composition.
Keywords: information retrieval system, relational databases, education system, 
electronic documents.



“Освітня аналітика України” • 2018 • № 3 (4)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

44

Аналітичні дослідження  
в галузі освіти як інформаційне 

забезпечення управління освітою 
за доказовими даними

Одна з актуальних проблем в 
Україні – підвищення ефективності 
державного управління за принци-
пами відкритості й підзвітності ді-
яльності всіх державних установ, під-
приємств і закладів, що є визначаль-

ним щодо переходу до державно-гро-
мадянських моделей управління в 
усіх галузях з широким залученням 
громадськості не лише для контро-
лю, а й пошуку ефективних управлін-
ських рішень на базі електронного 
врядування. Це стосується, зокрема, 
й освітньої галузі. 

Як зробити статистичні дані в га-
лузі освіти значущими, достовірни-
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АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ОЕСР:  
СВІТОВИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ

Анотація. Проаналізовано систему аналітичних досліджень у галузі освіти, 
які здійснюються під егідою Організації економічного розвитку і співробітни-
цтва (ОЕСР) і базуються на даних низки довготривалих міжнародних порів-
няльних програм дослідження компетентності громадян різних країн: PISA 
(рівень компетентності 15-річних громадян), TALIS (дослідження ефектив-
ності викладання і навчання), PIAAC (рівень компетентності дорослих грома-
дян), CERI (інновації в освіті). Наведено структуру відкритої онлайн бібліоте-
ки результатів аналітичних досліджень у галузі освіти OECD-iLibrary і огляд 
окремих її тематичних розділів, перелік робочих матеріалів за результатами 
досліджень, опублікованих у 2017–2018 рр., а також анотації публікацій ОЕСР 
щодо стану системи освіти України. Зроблено висновок про доцільність опа-
нування досвіду ОЕСР щодо аналітичних досліджень якості освіти за доказо-
вими даними для розбудови вітчизняної державної інформаційної системи 
освіти (ДІСО) як інформаційної бази децентралізованої державно-громадської 
моделі управління освітою, а також надано пропозиції щодо перекладу деяких 
матеріалів ОЕСР українською мовою для ознайомлення з ними широких кіл до-
слідників, освітян і зацікавлених представників громадянського суспільства. 
Ключові слова: державна інформаційна система освіти, портал відкритих 
даних освіти, управління освітою за доказовими даними, стандартизоване 
тестування, PISA, аналітичне дослідження в освіті, освітня програма ОЕСР, 
відкрита онлайн бібліотека OECD-iLibrary.
Табл. 1. Літ. 6.
JEL classification: I20, I21.
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ми, оперативними, доступними і для 
управлінців, і для широких громад-
ських кіл – на це питання повинен 
відповісти масштабний проект, який 
реалізують спільно Міністерство 
освіти і науки України та Світовий 
Банк з метою створення державної 
інформаційної системи  управління 
освіти (ДІСО), що охоплюватиме рів-
ні дошкільної, початкової, базової 
середньої, профільної середньої осві-
ти, позашкільної, професійної (про-
фесійно-технічної) та вищої освіти. 
Створений у 2016 р. Інститут освіт-
ньої аналітики (ІОА) покликаний 
координувати діяльність установ 
освіти та інституцій для створення й 
забезпечення функціонування ДІСО. 
Стан робіт щодо створення ДІСО на 
початок 2018 р. описано в [1]. 

Створення єдиної інтегрованої 
державної інформаційної бази даних 
системи освіти на базі Реєстру суб’єк-
тів освітньої діяльності усіх рівнів і 
потужного інформаційного моніто-
рингу освітніх процесів за єдиною 
державною інтегрованою системою 
показників діяльності, що надають 
можливість відслідковувати кіль-
кісні й якісні показники діяльності 
учасників освітнього процесу в часі 
та забезпечувати їх агрегування на 
всіх рівнях як в абсолютних, так і 
відносних індикаторах, є інформа-
ційною базою ДІСО. Це завдання над-
звичайно складне й потребує часу, 
значних інтелектуальних зусиль і 
матеріальних витрат. Проте ство-
ренням тільки цієї системи не можна 
обмежуватись – це лише необхідна 
умова ефективного управління на 
базі доказових даних, оскільки по-
трібно навчитись ефективно вико-
ристовувати ці первинні дані у сфері 
управління системою освіти.

З огляду на зазначене потребує 
створення потужна система освіт-
ньої аналітики, що на базі доказових 
первинних даних надаватиме грома-
дянському суспільству і управлінцям 
аналітичні дані різних рівнів, які по-
винні бути базовими для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
Низку системних підходів до побу-
дови аналітичних показників якості 
освіти на всіх рівнях управління – від 
управління навчальними закладами 
до управління системою освіти краї-
ни (абсолютних, відносних, динаміч-
них, комплексних) – запропонували 
розробники геоінформаційної аналі-
тичної системи (ГІАС) «Якість шкіл 
за результатами зовнішнього неза-
лежного опитування» [2]. Пропоно-
вані підходи можливо поширити не 
лише на показники якості діяльності 
шкіл на базі зовнішнього незалежно-
го опитування (ЗНО), а й на будь-які 
показники діяльності закладів осві-
ти, оскільки в їх основу покладено 
прості та зрозумілі ідеї – як виглядає 
навчальний заклад на тлі закладів 
освіти навчального округу, району, 
міста, регіону, країни, споріднених 
закладів освіти і які тренди мають ці 
показники в часі. 

Ґрунтовніші аналітичні дослі-
дження якості освіти потребуються 
для дослідження умов і результатів 
освітньої діяльності закладів освіти 
з метою виявлення чинників впливу 
на якісні показники діяльності – саме 
це створює підґрунтя для прийняття 
ефективних управлінських рішень 
у галузі освіти і є основним призна-
ченням ДІСО як інструменту забез-
печення якості освіти. Аналітичні 
дослідження в галузі освіти на базі 
доказових даних – новий напрям як 
наукових досліджень, так і освітньої 
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практики в Україні. Слід зауважити, 
що результати аналітичних дослі-
джень не повинні бути інструментом 
прямої дії в управлінні освітою, а до-
роговказом для пошуку ефективних 
рішень, оскільки освіта надто склад-
на для математичного моделювання, 
має дуже багато чинників, більшість 
з яких стохастичні за природою. У пи-
танні опанування сучасних підходів і 
методології здійснення аналітичних 
досліджень на базі доказових даних 
потужним джерелом повинен стати 
досвід міжнародних досліджень яко-
сті освіти.

Участь України у програмі PISA  
як джерела сучасних методів  

і практик аналітичних  
досліджень у галузі освіти 

З метою формування в Україні 
системи аналітичних досліджень у 
галузі освіти надзвичайно важли-
во  опанувати світовий досвід у цій 
галузі шляхом участі в міжнародних 
аналітичних дослідженнях, зокре-
ма міжнародній програмі PISA, мета 
якої полягає в оцінюванні поточного 
стану здобуття 15-річними грома-
дянами країн – учасниць програми 
компетентностей ХХІ ст. у мовній, 
математичній і природничій галузях 
та тенденцій їх зміни, що триває з 
часу першого дослідження у 2000 р. 
Відтоді дослідження тривають за 
трирічним циклом, що включає під-
готовку дослідження, адміністру-
вання тестів і опитувань, опрацю-
вання їх результатів, аналітичне 
дослідження результатів (загалом 
здійснено шість повних циклів дослі-
джень: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 
2015 рр.). Наразі триває сьомий цикл 
досліджень з операційною частиною 
у 2018 р., а також паралельно здійс-

нюється підготовка до циклів дослі-
джень PISA 2021 і PISA 2024. Україна 
після ґрунтовної підготовки вперше 
бере участь у дослідженні PISA 2018, 
з деталями реалізації якого можна 
ознайомитись за матеріалами, опу-
блікованими на спеціалізованому 
сайті «PISA в Україні» [3]. Після оп-
рацювання результатів дослідження 
PISA 2018 15 країн ОЕСР, які започат-
кували програму PISA у 2000 р., ма-
тимуть сім точок оцінювання показ-
ників PISA. Україна у 2018 р. отримає 
першу точку відліку вітчизняного 
стану освіти. Програма PISA є одним 
з найавторитетніших у світі трива-
лих міжнародних досліджень яко-
сті освіти – у дослідженні PISA 2018 
беруть участь понад 80 країн і еко-
номік (економічних регіонів країн), 
кількість яких постійно збільшуєть-
ся. Так, у 2018 р. до програми при-
єднались Парагвай і Узбекистан. До 
створення засад досліджень PISA (які 
постійно оновлюються і вдоскона-
люються), їх методологічного та ме-
тодичного забезпечення, підготовки 
інструментарію досліджень (тестів і 
опитувальників), технологій підго-
товки, адміністрування, опрацюван-
ня результатів досліджень і здійснен-
ня аналітичних досліджень результа-
тів на тендерних засадах залучають-
ся найавторитетніші установи світу. 
У результаті в межах програми PISA 
накопичено найсучасніший передо-
вий досвід здійснення аналітичних 
досліджень якості освіти. У цьому 
зв’язку участь України в дослідженні 
PISA слід вважати можливістю опа-
нування сучасних технологій у галузі 
освітніх вимірювань, зокрема аналі-
тичних досліджень у галузі освіти.

Кожний цикл досліджень PISA за-
вершується публікацією докладного 
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звіту, де наводяться як статистичні 
дані за результатами опрацюван-
ня відповідей учасників досліджень 
(кожний учасник виконує блок за-
вдань, який охоплює всі три пред-
метні галузі: грамотність читацька, 
математична та природнича) і анкет 
(учасника і навчального закладу), так 
і результати аналітичних досліджень 
у розрізі країн, а також впливу різних 
чинників на результати тестувань. 
Загальні звіти за результатами дослі-
дження PISA 2015 опубліковані у віль-
ному доступі у п’ятьох томах [4]:

Том І. Успішність і рівність в освіті.
Том ІІ. Політика і практика успіш-

них шкіл.
Том ІІІ. Благополуччя учнів.
Том ІV. Фінансова грамотність уч-

нів.
Том V. Співпраця в розв’язуванні 

задач.
Дослідження вирізняються різно-

плановістю й відповідають сучасним 
стандартам валідності та справед-
ливості досліджень у галузі освіти, 
тому можуть бути взірцем для ана-
літичних досліджень в Україні. На 
жаль, часто програму PISA вважають 
не аналітичним інструментом, який 
дає змогу оцінити стан освіти влас-
ної країни на тлі інших, проаналізу-
вати чинники впливу на ефектив-
ність освіти, врахувати результати 
для формування освітньої політики, 
а як певне змагання між країнами 
за рейтинг і обмежують аналіз ви-
ключно рейтинговими таблицями 
за результатами проходження тестів 
без урахування контекстних умов 
країн і статистичних похибок оціню-
вань. У результаті аналіз величезно-
го обсягу даних (наприклад, обсяг 
першого тому звіту за результатами 
дослідження PISA 2015 – 494 сторін-

ки формату А4) зводиться до аналі-
зу трьох таблиць: результати країн 
з читацької, математичної та при-
родничої грамотності. Як приклад 
ознайомимось з таблицею середніх 
балів учасників дослідження PISA 
2015 з математики [5]. У цій табли-
ці наведено порівняльні результа-
ти з математики країн – учасниць 
дослідження PISA 2015. У третьому 
стовпці таблиці для кожної країни 
перелічені країни з результатом, що 
статистично неістотно відрізняється 
від результату цієї країни – певною 
мірою це запобіжник інтерпретації 
результатів країн як лінійного рей-
тингу за середнім балом учасників 
тестувань. Так, лідером рейтингу 
є Сінгапур і його результати (564 
бали) статистично значно відрізня-
ються від результатів його наступни-
ка – Гонконгу (548 балів), результати 
Естонії (520 балів) – кращі серед неа-
зійських країн, але статистично неіс-
тотно відрізняються від результатів 
Кореї (524 бали), Швейцарії (521 бал) 
і Канади (516 балів), результати Ве-
ликої Британії (492 бали) статистич-
но не відрізняються від середнього 
балу країн OECР, Австрії (497 балів), 
Нової Зеландії та В’єтнаму (по 495 ба-
лів), Росії, Швеції та Австралії (по 494 
бали), Франції (493 бали), Чехії та 
Португалії (по 492 бали), Італії (490 
балів) та Ісландії (488).

Система аналітичних досліджень 
ОЕСР у галузі освіти

Програма PISA є ключовою для всіх 
аналітичних програм ОЕСР у галузі 
освіти, але це не єдина тривала освіт-
ня програма ОЕСР: її доповнюють 
інші програми, що утворюють систе-
му, сфокусовану на дослідженні рівня 
компетентностей членів суспільства і 
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чинників впливу на них. Зазначені до-
слідження здійснюють під егідою Ди-
ректорату з освіти і компетентностей 
OECР [6]. Переклад компетентностей 
українською мовою підготовлений 
працівниками відділу статистики і 
аналітики вищої освіти ІОА і опублі-
кований у журналі ТІМО [7]. 

Тривалі аналітичні дослідження 
якості освіти ОЕСР здійснюють за да-
ними, що накопичуються в результа-
ті виконання чотирьох програм:

 • PISA (Program for International 
Student Assessment) – дослідження 
компетентностей 15-річних грома-
дян;

 • TALIS (Teaching and Learning 
International Study) – дослідження 
якості процесів викладання і навчан-
ня у школах;

 • PIAAC (Programme for the 
International Assessment of Adult 
Competencies) – дослідження компе-
тентностей дорослих; 

 • CERI (Centre for Educational 
Research and Innovation) – досліджен-
ня Центру освітніх досліджень та ін-
новацій у широкому спектрі проблем 
неформальної освіти, що охоплює 
навчання впродовж життя – від на-
родження до похилого віку, а також 
взаємопов’язані питання майбутньо-
го шкільної та вищої освіти. Особли-
вий інтерес досліджень CERI – тран-
сформаційна роль технологій в осві-
ті, дослідження тенденцій, пов’яза-
них з відкритими ресурсами освіти.

З матеріалами щодо зазначених 
програм ОЕСР можна ознайомитись у 
розділі Освіта сайту ОЕСР.

У межах тривалих циклічних до-
сліджень освіти за основними чотир-
ма програмами здійснюють додатко-
ві дослідження, в яких країни можуть 
брати участь з використанням додат-

кового інструментарію – опитуваль-
ників, контекстні дані з яких вико-
ристовують для дослідження цих до-
даткових тем у комплексі з контекст-
ними даними інших опитувальників 
і результатів тестувань. Наприклад, 
додаткові теми досліджень у межах 
дослідження PISA 2021 такі:

1. Оцінювання фінансової грамот-
ності.

2. Опитування «Благополуччя уч-
нів».

3. Опитування вчителів.
4. Опитування батьків.
5. Опитування «ІКТ-обізнаність».
6. Опитування «Глобальна компе-

тентність».
Зазначені додаткові досліджен-

ня становлять інтерес для України з 
різних причин: опитування вчителів 
природничо-математичного циклу 
(STEM) – щодо оцінки того, якою 
мірою запровадження компетент-
нісного підходу з використанням 
інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ) поширено у світі та які 
методологічні, освітні та технологіч-
ні особливості застосування ІКТ існу-
ють у світі, позаяк в Україні є вагомі 
теоретичні та практичні доробки в 
цій галузі, які потребують розвитку 
й підтримки; розвиток глобальних 
компетентностей як важливого ін-
струменту створення ефективного 
освітнього середовища класу, шко-
ли, регіону, країни, світу, у тому числі 
України та її громадян для успішно-
сті в сучасному глобалізованому су-
спільстві.

OECD-iLibrary – відкрита онлайн 
бібліотека ОЕСР у галузі освіти
Організація економічного роз-

витку і співробітництва здійснює 
різні аналітичні дослідження стану 
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і тенденцій у світі, результати яких 
публікуються у відкритій онлайн бі-
бліотеці OECD-iLibrary [8] за такими 
розділами:

 • Сільське господарство та продо-
вольство;

 • Розвиток;
 • Економіка;
 • Освіта;
 • Зайнятість;
 • Енергія;
 • Навколишнє середовище;
 • Фінанси та інвестиції;
 • Управління;
 • Промисловість та послуги;
 • Атомна енергія;
 • Наука і технології;
 • Соціальні проблеми / Міграція / 

Здоров’я;
 • Оподаткування;
 • Торгівля;
 • Транспорт;
 • Міський, сільський та регіональ-

ний розвиток.
У розділі Освіта публікації впо-

рядковані за темами (розділами).
Книги:

 • усі книги за темою;
 • періодичні видання:
 – освіта сьогодні;
 – тренди в освіті;
 • книжкові серії:
 –політика щодо освіти та нав-

чання;
 – освітні дослідження та інновації;
 –правильне здобуття вмінь;
 – вища освіта;
 – вища освіта в регіональному та 

міському розвитку;
 –міжнародний огляд викладацької 

професії;
 –ОЕСР огляди оцінювань і оцінок 

в освіті;
 –ОЕСР огляди освіти мігрантів;
 –ОЕСР огляди ресурсів шкіл;

 –ОЕСР огляди професійної освіти 
та навчання;

 –ОЕСР дослідження здатностей;
 –PISA;
 – якість у навчанні та догляді в 

ранньому дитячому віці;
 – огляди національних політик у 

галузі освіти;
 –міцний старт (навчання і догляд 

у ранньому дитячому віці);
 – сильні виконавці та успішні ре-

форматори в освіті;
 –TALIS.

Статті:
 • робочі матеріали / освітня полі-

тика:
 – компетентності дорослих у фоку-

сі; освітні індикатори у фокусі;
 – робочі матеріали ОЕСР;
 –PISA у фокусі;
 –навчання у фокусі.

Статистика:
 • бази даних;
 • показники;
 • статистичні періодичні видання.

Загальний огляд змісту електро-
нної бібліотеки OECD-iLibrary вихо-
дить за межі цієї публікації, тому роз-
глянемо окремі її розділи.

Робочі матеріали ОЕСР
Важливим результатом діяльно-

сті Директорату з освіти і компетент-
ностей ОЕСР є створення відкритої 
онлайн бібліотеки OECР, яка, зокре-
ма, включає відкриті робочі матері-
али та бази даних досліджень OECР 
у галузі освіти, у тому числі матері-
али за Міжнародними лонгітюдни-
ми (тривалими) програмами дослі-
джень PISA, TALIS, PIAAC, CERI. Окрім 
зазначених досліджень, які здійсню-
ють у межах окремих міжнародних 
програм, під егідою Директорату 
виконують різні додаткові поглибле-
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ні дослідження особливих питань у 
галузі освіти, зокрема щодо зв’язків 
між результатами цих лонгітюдних 
програм (крос-програмні досліджен-
ня); звіти за цими дослідженнями пу-
блікують як окремі видання – Робочі 
матеріали досліджень OECР з освіти.

Починаючі з 2003 р. видано 174 
випуски Робочих матеріалів дослі-
джень OECР з освіти, перелік яких за 

2018 р. (станом на травень 2018 р.) 
наведено в таблиці.

Тематика Робочих матеріалів 
OECР з освіти важлива для вітчиз-
няних фахівців у галузі аналітич-
них досліджень якості освіти на базі 
стандартизованих тестувань для оз-
найомлення зі спектром міжнарод-
них аналітичних досліджень у галу-
зі освіти за доказовими даними, які 

Т а б л и ц я
Перелік робочих матеріалів Директорату з освіти і компетентностей ОЕСР  

за результатами аналітичних досліджень, опублікованих у 2018 р.  
(станом на травень 2018 р.)

№ Дата 
випуску Назва Автори

165 11.01.2018 Association between literacy and self-rated poor 
health in 33 high-and upper-middle-income countries 
Зв’язок між грамотністю та самооцінкою слабкості 
здоров’я у 33 країнах з високим і середнім рівнями 
доходу населення

Sujay Kakarmath, Vanessa 
Denis, Marta Encinas-Martin, 
Francesca Borgonovi, 
S. V. Subramanian

166 24.01.2018 Skills for the 21st century 
Компетентності Х

John P. Martin

167 29.01.2018 Academic resilience (WHAT SCHOOLS AND 
COUNTRIES DO TO HELP DISADVANTAGED STUDENTS 
SUCCEED IN PISA)
Академічна стійкість (допомога шкіл і країн учням з 
несприятливими умовами навчання бути успішними 
в PISA)

Tommaso Agasisti, Francesco 
Avvisati, Francesca Borgonovi, 
Sergio Longobardi

168 07.02.2018 Science teachers’ satisfaction (This paper examines 
how teacher, student and school characteristics are 
related to science teachers’ satisfaction in 19 pisa-
participating countries and economies) 
Задоволення вчителів природничих дисциплін (до-
сліджується, наскільки характеристики вчителя, 
учнів і школи пов’язані із задоволенням вчителів 
природничих дисциплін за результатами 19 країн – 
учасниць PISA)

Tarek Mostafa, Judit Pál

169 09.02.2018 Emotional well-being of children and adolescents 
Емоційне благополуччя дітей та підлітків

Anne Choi

170 15.02.2018 Physical health and well-being in children and youth 
Фізичне здоров’я та благополуччя дітей і молоді

Ruth Aston

171 28.02.2018 Lessons learned from the PISA4U pilot. 
The online programmeforschoolimprovement.
Уроки пілотування PISA4U.
Онлайн програма для вдосконалення шкіл

Kari Dreyer, 
Alexandra Cosma, 
Iveta Hlinková, 
Jan Henggeormation

172 29.02.2018 Understanding innovative pedagogies
Розуміння інноваційних педагогік.
Ключові теми для аналізу нових підходів у галузі 
викладання і навчання

Amelia Peterson, 
Hanna Dumont, 
Marc Lafuente,
Nancy Law
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здійснюють під егідою OECР – однієї 
з провідних організацій світу в галузі 
аналітичних досліджень освіти. 

Аналітичні дослідження OECР 
з освіти становлять також інтерес 
для широкого кола освітян і громад-
ськості, тому що важливим компле-
ментарним завданням розбудови 
аналітичних досліджень у галузі 
освіти є формування культури їх 
ефективного використання різними 
категоріями стейкхолдерів (зацікав-
лених осіб) громадянського суспіль-
ства і освітянської спільноти.

Видається доцільною підготовка 
перекладу українською мовою ано-
тованого переліку Робочих матеріа-
лів OECР з освіти.

Для найактуальніших для України 
Робочих матеріалів OECР з освіти до-
цільно підготувати аналітичні запис-
ки з описом основних результатів до-
сліджень, а окремі вибрані звіти за-
слуговують на переклад українською 
мовою повністю.

ОЕСР матеріали PISA у фокусі 
Усі публікації цієї серії перекла-

дені фахівцями Українського центру 
оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 
українською мовою і опубліковані на 

сайті PISA в Україні, а також у журна-
лі ТІМО у 2017–2018 рр.

ОЕСР книги 
У цьому розділі за запитом Освіта 

& Україна наведено дві публікації:
 • Вплив Болонського процесу на 

викладачів в Україні (2011 р.).
 • Огляд ОЕСР доброчесності в 

освіті: Україна 2017 (2017 р.).
Ці книги доцільно перекласти 

українською мовою і зробити до-
ступними для широкого кола освітян 
і громадянського суспільства шля-
хом публікації на сайтах Міністер-
ства освіти і науки України, ДНУ «Ін-
ститут освітньої аналітики» та ін. 

Наведемо анотації публікацій, 
присвячених системі освіти України 
в перекладі автора статті.

Огляд ОЕСР доброчесності в освіті: 
Україна 2017 [9]

Освіта в Україні вирізняється 
порушеннями доброчесності з нав-
чання та догляду в ранньому віці до 
аспірантури. За останнє десятиліт-
тя політики та громадські організа-
ції досягли успіху у вирішенні цих 
проблем. Проте багато потрібно ще 
зробити. Дослідження ОЕСР «Оцінка 

№ Дата 
випуску Назва Автори

173 27.04.2018 Social and emotional skills for student success and 
well-being (CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE OECD 
STUDY ON SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS)
Соціальні та емоційні вміння для успішності  
й благополуччя учнів.
Концептуальний фреймворк для дослідження ОЕСР 
соціальних і емоційних умінь 

Oleksandr S. Chernyshenko, 
Miloš Kankaraš,
Fritz Drasgow

174 28.05.2018 What difference do standards make to educating 
teachers?
Як стандарти впливають на підготовлених вчителів?

Nóra Révai

Джерело: OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-education-
working-papers_19939019 (Переклад українською мовою автора статті).

Закінчення табл.
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доброчесності в освіті: Україна 2017» 
має на меті підтримати ці зусилля. У 
публікації наводяться системні по-
рушення доброчесності в Україні, до 
яких належать пільговий доступ до 
школи та дошкільної освіти через 
преференції та хабарі; незаконне 
привласнення батьківських внесків 
до шкіл; неправильне визначення до-
сягнень навчання у школах; оплата 
за додаткове навчання класним учи-
телям; шахрайство з підручниками,  
а у закладах вищої освіти – корумпо-
ваний вступ, академічна нечесність 
та невиправдане визнання академіч-
ної роботи. У звіті визначено як не-
доліки в політиці стають стимулами 
спонукання до неправомірних дій 
та надають можливість педагогам і 
учням/студентам діяти за цими сти-
мулами. У звіті містяться також реко-
мендації щодо подолання цих слаб-
ких сторін та зміцнення довіри гро-
мадськості до системи освіти на за-
садах меритократії. Аудиторія цього 
звіту – політики, лідери громадської 
думки та освітяни в Україні.

Вплив Болонського процесу  
на викладачів в Україні [10]

Освітяни в Україні перебувають 
під синергетичним інституційним та 
професійним тиском, спричиненим 
національною економічною кризою, 
прогнозованим скороченням при-
йняття до закладів вищої освіти та 
різкими змінами інституційних про-
цедур, пов’язаними з упроваджен-
ням Болонського процесу. У статті 
досліджується, якою мірою ці тиски 
змінюють характер повсякденної 
діяльності викладачів, їх кар’єру та 
роль у виші. Як випливає з виснов-
ків, викладачі потрапляють у фокус 
конфліктуючих вимог, що виховують 

адаптивні стратегії їх подолання, на-
слідки чого загрожують гальмуван-
ням національних зусиль з модерні-
зації системи вищої освіти України.

Монографія «Світовий клас.  
Як створити шкільну освіту  

21 століття»
Ініціатором і незмінним керів-

ником міжнародної програми PISA 
дослідження рівня компетентності 
15-річних громадян країн – учасниць 
є професор Андреас Шлейхер. У його 
монографії «Світовий клас. Як ство-
рити шкільну освіту 21 століття» 
(«World Class. How to create 21 century 
school system»), що вийшла друком 
цього року, відображено аналітичний 
підсумок 20 років PISA та її вплив на 
розвиток систем освіти різних країн. 
У монографії віддзеркалено досвід 
автора у співпраці з міністерствами 
майже всіх 70 країн – учасниць PISA 
у процесах розроблення та впрова-
дження освітніх реформ, які якщо не 
базуються, то принаймні враховують 
результати досліджень PISA.

Міркування автора стосуються 
ролі освітніх систем країн на їх успіш-
ність у сучасному глобалізованому 
світі. Основний висновок досліджен-
ня автора полягає в необхідності ви-
ходу із систем освіти, що склались в 
індустріальну епоху і базуються на 
жорстких адміністративних систе-
мах управління «згори вниз» й не 
відповідають швидкозмінним по-
требам суспільств, змінам якостей 
особистості, які визначають її успіш-
ність у сучасному інноваційному сві-
ті та здатність брати активну участь 
у суспільному житті й сприяти роз-
витку країни.

Ефективні освітні системи ма-
ють широко використовувати ін-
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формаційні технології в усіх сферах 
освітньої діяльності, особливе місце 
серед яких посідає децентралізація 
управління освітою на всіх рівнях 
з використанням доказових даних 
за результатами стандартизованих 
тестувань, а також результатів аналі-
тичних досліджень за цими даними.

Монографія перебуває у вільному 
доступі для читання онлайн у від-
критій бібліотеці OECD-iLibrary [8], 
проте заслуговує на переклад україн-
ською мовою і видання масовим на-
кладом, оскільки потрібна широким 
колам освітян і громадянського су-
спільства України для ознайомлення 
з поглядом «з пташиного польоту» 
на стан світової системи шкільної 
освіти на базі доказових даних одно-
го з найавторитетніших і найдосвід-
ченіших фахівців. 

Наведені у статті дані є спробою 
окреслити тематику аналітичних 
досліджень у галузі освіти, які здійс-
нює ОЕСР під егідою Директорату з 
освіти і компетентностей. Ці дослі-
дження доцільно продовжити з тим, 
щоб в Україні повною мірою вико-
ристати накопичений в ОЕСР досвід 
для розбудови системи аналітичних 
досліджень, зокрема в межах про-
відної Державної наукової установи 
«Інститут освітньої аналітики», а 
також розбудови ДІСО як інформа-
ційного забезпечення переходу від 
адміністративно-командної моделі 
управління освітою до децентралізо-
ваної державно-громадської моделі 
управління освітою за доказовими 
даними.

Висновки.
1. Створення ДІСО – необхідна 

умова розбудови системи управлін-
ня освітою на базі доказових даних 

і переходу до державно-громадської 
моделі управління освітою, що пе-
редбачає розв’язання трьох взаємо-
залежних завдань:

 •  створення єдиної інтегрованої 
бази доказових первинних даних про 
стан і результати освіти згідно з дер-
жавними реєстрами закладів освіти;

 •  створення Відкритого порталу 
даних освіти «Стан освіти» для від-
критого доступу до даних:

 –  про умови та результати освіти 
в кожному закладі освіти країни згід-
но зі стандартними інформаційними 
паспортами закладів освіти за абсо-
лютними, відносними, динамічними 
та комплексними показниками;

 –  агрегованих про умови і стан 
освіти на рівнях навчального округу, 
регіону, країни;

 –  про результати аналітичних до-
сліджень якості освіти; 

 –  первинних знеособлених про 
умови і стан освіти з метою здійснення 
незалежних аналітичних досліджень у 
галузі освіти (наприклад, якість осві-
ти, чинники впливу на якість);

 •  створення каналів комунікацій, 
спроможних ефективно інформува-
ти громадськість і фахівців про стан 
освіти та результати аналітичних до-
сліджень у галузі освіти.

2. Важливий чинник розбудови 
ДІСО і системи управління системою 
освіти на всіх рівнях на базі доказо-
вих даних – опанування світового 
досвіду аналітичних досліджень у га-
лузі освіти і ефективне використан-
ня їх результатів для підвищення 
ефективності освітньої політики.

3. Досвід ОЕСР здійснення ана-
літичних досліджень у межах три-
валих міжнародних програм дослі-
дження стану і трендів у галузі осві-
ти, таких як PISA, TALIS, PIAAC, CERI, 
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акумулює кращий світовий досвід 
проектування, адміністрування й 
аналізу результатів стандартизова-
них тестувань як джерела даних для 
дослідження рівня компетентно-
стей 15-річних, дорослих, вчителів, 
випускників бакалаврату та чинни-
ків їх здобуття.

4. З метою опанування в Україні 
світового досвіду аналітичних дослі-
джень у галузі освіти і застосуван-
ня їх результатів для ефективного 
управління освітою доцільно здійс-
нити такі кроки:

 •  розширити участь України в 
освітніх проектах ОЕСР: не обмежу-
ючись проектом PISA, брати участь 
у дослідженнях TALIS, PIAAC, CERI, 
CLA+ тощо;

 •  керівництву ДНУ «ІОА» зверну-
тись до Міністерства освіти і науки 
України та донорів з пропозицією 
оперативно підготувати й видати ма-
совим накладом переклади україн-
ською мовою таких видань:

 –  монографію А. Шлейхера «Сві-
товий клас. Як створити школу 21 
сто річчя»;

 –  анотований каталог звітів ОЕСР 
за результатами аналітичних дослі-
джень у галузі освіти на базі доказо-
вих даних;

 –  звіт ОЕСР «Огляд ОЕСР добро-
чесності в освіті: Україна 2017»;

 –  посилання на відкриту онлайн 
бібліотеку ОЕСР з матеріалами дослі-
джень у галузі освіти розмістити на 
сайті ДНУ «ІОА».
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Sergiy Rakov

OECD ANALYTICAL RESEARCH IN EDUCATION: 
WORLD AND UKRAINIAN CONTEXTS

Abstract. The system of analytical studies in the field of education, carried out under 
the auspices of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
and based on data from a number of long-term international comparative programs 
that examine the competencies of citizens of different countries: PISA (competence 
level of 15-year-olds), TALIS (conditions of teaching and learning), PIAAC (compe-
tence level of adult citizens), CERI (innovation in education) was analyzed. The ar-
ticle presents the structure of an open online library of analytical research results in 
the field of education OECD-iLibrary and reviews of some of its thematic sections 
with a list of working materials on the results of research published in 2017–2018, as 
well as abstracts of OECD publications on the state of the education system in Ukraine. 
The conclusion is drawn on the feasibility of mastering the OECD experience in con-
ducting analytical studies of the quality of education on the basis of evidence-based 
data for the development of the national EMIS (Education Management Information 
System) as an information basis of the decentralized public-government model in  
education management. It was proposed to translate some materials of the OECD 
into Ukrainian to familiarize them with a wide range of researchers, educators and 
active representatives of civil society in Ukraine. 
Keywords:  EMIS, Open Data Portal in education, evidence based data educa-
tion management, standardized testing, PISA, analytical studies in education, OECD 
Education Programs, OECD-iLibrary..
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Процес реформування національ-
ної освіти передбачає розв’язання 
низки задавнених проблем, серед 
яких було і залишається актуальним 
питання рівного доступу до якісної 
освіти. Надання якісних освітніх по-
слуг здобувачам освіти незалежно 
від їх соціального стану, місцевості 
проживання, фінансової спроможно-
сті, інших супутніх чинників є першо-
черговим соціально-гуманітарним 
завданням держави. 

Науковий дискурс з цієї пробле-
матики, зокрема питання організації 
інклюзивного навчання для учнів 
з особливими освітніми потреба-
ми, знайшов своє віддзеркалення 
у дослідженнях таких українських 
учених як: А. Васильченко, Л. Грине-
вич, Н. Левчук, Т. Лукіна, Е. Лібанова, 
О. Ляшенко, Н. Сидорчук, Н. Софій. 
Проте у наукових працях недостат-
ньо широко висвітлювалася пробле-
ма організації інклюзивного нав-
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Анотація. Розглянуто ключові аспекти забезпечення рівного доступу до якіс-
ної освіти шляхом створення ефективного освітнього простору, тобто орга-
нізації інклюзивного навчання в опорних школах. Здійснено аналіз міжнародно-
го досвіду організації дистанційного навчання та забезпечення умов для ін-
клюзивної освіти. Відстежено динаміку створення опорних навчальних закла-
дів у розрізі областей та окреслено основні проблеми функціонування опорних 
шкіл на початковому етапі. Акцентовано увагу на результатах моніторинго-
вого дослідження імплементації  інклюзивного навчання в опорних школах.
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Рис. 1. Літ. 7.
JEL classification: H52, I21, I22, I28
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чання у опорних школах. Створення 
опорних закладів освіти та організа-
ція інклюзивного навчання наразі є 
особливо актуальними у контексті 
впровадження освітніх реформ.

Виходячи з актуальності даної 
теми, метою статті є дослідження 
ключових аспектів організації ін-
клюзивного навчання для надання 
рівного доступу до якісної освіти.

У сучасних умовах парадигма цін-
ностей українського соціуму зазнає 
значних змін, зорієнтованих на гума-
нізацію суспільних відносин. Рефор-
мування освітньої сфери скероване 
як на гуманізацію, так і на реалізацію 
принципу дитиноцентризму. 

Існує достатньо напрацьованих 
механізмів подолання нерівності в 
доступі до якісної освіти. Разом з тра-
диційними з’являються і нові. Один 
із інноваційних механізмів в системі 
загальної середньої освіти – орга-
нізація опорних шкіл. Опорна шко-
ла – новий за формою організації та 
структурою заклад загальної серед-
ньої освіти, що є осередком єдино-
го освітнього простору, забезпечує 
рівний доступ до якісної освіти усім 
особам, має сучасний рівень матері-
ально-технічного й кадрового забез-
печення; забезпечує профільне нав-
чання у старшій школі відповідно до 
рамкового закону «Про освіту». 

Перший етап створення мережі 
опорних шкіл (далі – ОШ) розпочав-
ся з 2013/2014 і до 2016/2017 н. рр., 
було реорганізовано 485 навчальних 
закладів зі зміною їх ступеня. Наразі 
створення опорних шкіл і філій триває.

Функціонування опорних шкіл у 
контексті реформування системи за-
гальної середньої освіти передусім 
спрямовано на вирішення кількох 
суттєвих проблем: по-перше, подо-

лання відмінностей у якості загаль-
ної середньої освіти сільських та 
міських шкіл [1]; по-друге, віднов-
лення балансу щодо рівного доступу 
до освітніх послуг для учнів міських і 
сільських шкіл; по-третє, зменшення 
невиправдано високих витрат дер-
жави на утримання малокомплект-
них сільських шкіл із розрахунку на 
одного учня [2]. 

Згідно з новим Законом України 
«Про освіту» «опорний заклад осві-
ти – це заклад загальної середньої 
освіти, що має зручне розташування 
для підвезення дітей з інших насе-
лених пунктів, забезпечений квалі-
фікованими педагогічними кадрами, 
має сучасну матеріально-технічну і 
навчально-методичну базу та спро-
можний забезпечувати на належно-
му рівні здобуття профільної осві-
ти» [3]. За своєю структурою опор-
на школа разом з філією (філіями) 
становить єдиний загальноосвітній 
заклад. Передбачено, що філія – це 
школа І ступеня (початкова школа), 
хоча за рішенням засновника можуть 
бути філії І–ІІ ступеня (початкова й 
основна школа) [4]. 

Засадничі принципи організації 
опорної школи: 

 – початкова школа, що є філією 
опорної, або входить безпосередньо 
до її складу, максимально наближена 
до місця проживання учня;

 – наявна зручна та якісна інфра-
структура доріг для організації під-
везення учнів/учителів/педагогічних 
працівників з інших населених пунк-
тів та/або навчальних закладів; 

 – реорганізований заклад загаль-
ної середньої освіти повинен бути 
осередком єдиного освітнього про-
стору, що передбачає: дотримання 
принципів державної освітньої полі-
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тики, виконання вимог до освічено-
сті учнів відповідно до Державного 
стандарту, створення рівного доступу 
до освіти для всіх учнів і вихованців, 
створення єдиного відкритого інфор-
маційного простору, забезпечення 
високого фахового рів ня кадрового 
складу педагогічних працівників, 
організація доступних, комфортних, 
інноваційних умов навчання тощо;

 – забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти усім особам, у тому числі 
з особливими освітніми потребами;

 – створення сучасного рівня ма-
теріально-технічного забезпечення, 
у тому числі відповідно обладнаних 
кабінетів і лабораторій [5].

Правовий статус, порядок утво-
рення та основні засади діяльності 
опорної школи регламентовано По-
ложенням про освітній округ, затвер-
дженим постановою Кабінету Міні-
стрів Украї ни від 27 серпня 2010 р. 
№ 777 (зі змінами) [6].

Процес розбудови мережі опор-
них шкіл напряму пов’язаний із ре-
форматорськими процесами децент-
ралізації, оскільки новоствореним 
об’єднаним територіальним грома-
дам делеговано право самостійно 
вирішувати питання доцільності і 
необхідності створення у своїх адмі-

ністративно-територіальних межах 
опорного навчального закладу. На 
початок 2016/2017 н. р., за даними 
Міністерства освіти і науки України, 
мережа складалася зі 137 опорних 
шкіл і 360 філій у всіх регіонах, окрім 
Закарпатської області й тимчасово 
окупованої території АР Крим. Ста-
ном на 31 січня 2017 р. функціонува-
ло уже 178 опорних шкіл і 511 філій. 
Організація опорних шкіл наразі про-
довжується і, за оперативною інфор-
мацією місцевих органів управлін-
ня освітою, на 1 листопада 2017 р. в 
Україні діє мережа, що нараховує 450 
опорних закладів освіти і 900 філій 
[7, с. 130–131] (рисунок).

Лідирують за кількістю опорних 
шкіл станом на 1 листопада 2017 р. 
Кіровоградська, Львівська, Київ-
ська і Житомирська області. Разом з 
тим активно розвивається мережа 
опорних закладів Одеської області 
(кількість опорних шкіл збільшила-
ся в 12,5 разів у порівнянні з 2006 і 
2007 рр.), Полтавської області (у 7 
разів); Волинської області (у 6 разів). 
Найповільніше просувається процес 
організації опорних закладів у Лу-
ганській, Івано-Франківській, Чер-
каській і Чернівецькій областях [7, 
с. 131]. 

Рисунок. Динаміка розвитку мережі опорних шкіл і філій в Україні, од.

Побудовано авторами за даними Міністерства освіти і науки України.
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Процеси реформування в Україні 
мають певну специфіку порівняно 
з країнами, які пройшли шлях ана-
логічних трансформацій. Головна 
від мінність, на нашу думку, полягає 
у пришвидшених темпах реформу-
вання, що підвищує ймовірність по-
милкових кроків під час здійснення 
змін. Тому доцільно максимально ви-
користовувати позитивний світовий 
досвід, дотичний до українського 
реформаторського мейнстриму за-
для уникнення ризиків та помилок. 
З огляду на це цілком виправданим 
є вивчення успішного досвіду ряду 
європейських країн, США, держав Ла-
тинської Америки, де існує інститу-
ція опорних шкіл. З метою ознайом-
лення українських освітян, управ-
лінців, учених зі специфікою роботи 
опорних шкіл у світовому освітньому 
просторі представництво Світового 
банку в Україні організувало відео-
конференцію з питань функціону-
вання опорних шкіл у різних країнах 
світу (01.06.2017, Київ, Україна) [7, 
с. 131–132]. У країнах, де успішно ді-
ють опорні заклади, застосовується 
принцип стратегічного планування 
наповнюваності шкіл і класів з ура-
хування ситуативного (місцевого) 
фактору. Це досягається завдяки 
аналізу, що базується на достовір-
них, актуальних статистичних даних, 
які сприяють здійсненню прогнозів 
щодо оптимізації неефективної ме-
режі закладів освіти. Релевантні ста-
тистичні дані є надійним джерелом 
інформації для органів управління 
освітою для прийняття виважених 
управлінських рішень. Моніторинг 
діяльності опорних шкіл є додатко-
вим інструментом для панорамного 
бачення проблем і викликів щодо 
їх функціонування. Саме цьому на-

прямку приділяється особлива ува-
га в європейському освітньому про-
сторі, країнах Північної та Південної 
Америки.

Міжнародні освітні експерти, ви-
вчаючи інституційний розвиток 
опорних шкіл, узагальнили типові 
помилки, яких важливо запобігти на 
перших етапах організації таких за-
кладів. Серед них – відсутність на рів-
ні держави стратегічного бачення, мо-
делі розвитку й мети функціонування 
опорних шкіл. Експерти зазначають, 
що першим кроком до створення й 
успішного функціонування опорних 
шкіл має бути вироблення політики 
на рівні держави через центральний 
орган управління освітою щодо за-
садничих принципів функціонування 
опорних закладів; підготовка нор-
мативно-правової бази, що визначає 
специфіку організації освітнього про-
цесу. Наступним важливим кроком є 
оприлюднення і доведення держав-
ної політики до широких верств, залу-
чення до співпраці місцевих громад, 
батьків, учителів.

Однією з умов успішного функціо-
нування опорної школи, реалізації за-
садничих принципів її організації є за-
безпечення рівного доступу до якісної 
освіти усім особам, у тому числі з осо-
бливими освітніми потребами. Між-
народний досвід країн, де створені і 
працюють опорні школи, демонструє 
виключну увагу урядів до організації 
належних умов навчання та вихован-
ня дітей з особливими потребами у 
таких закладах. За висновками освіт-
ніх експертів Світового банку, загаль-
ною тенденцією щодо створення єди-
ного освітнього простору є організа-
ція дистанційного навчання та забез-
печення умов для інклюзивної освіти 
(через ту ж таки форму дистанційно-
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го навчання, зокрема). Наприклад, у 
Канаді, країнах Латинської Америки, 
де велика увага приділяється інклю-
зивній освіті, учні і вчителі забезпе-
чені ноутбуками, комп’ютерами, ін-
шими засобами для здійснення дис-
танційного навчання. Орієнтація на 
створення єдиного інформаційного 
простору виявила у цих країнах низку 
проблем. Так, в Аргентині через низь-
ку комп’ютерну грамотність учителів, 
відсутність у них навичок володіння 
сучасними комп’ютерними техноло-
гіями виникла потреба у додатковому 
навчанні шкільних педагогів новітнім 
ІКТ-технологіям для забезпечення 
дітей з особливими потребами сучас-
ними формами навчання. В Україні 
було проведено ряд досліджень щодо 
рівня комп’ютерної грамотності вчи-
телів і виявлено схожі проблеми, без 
подолання яких неможливо забезпе-
чити дистанційне навчання для дітей 
з особливими потребами. 

Також експерти зазначали, що обо-
в’язковою умовою для впровадження 
інклюзивної освіти, зокрема в опор-
них школах, є організація безбар’єр-
ного доступу до шкільних рекреацій 
дітей з особливими потребами. Окре-
мо наголошувалось на важливості мо-
ніторингу діяльності закладів освіти, 
аналогічних до опорних шкіл в Украї-
ні. Ці та інші висновки міжнародних 
експертів було покладено в основу до-
слідження «Функціонування опорних 
шкіл», проведеного ДНУ «Інститут ос-
вітньої аналітики» у квітні 2017 р.

Як зазначалося вище, для розу-
міння процесів та виокремлення 
тенденцій в організації освітнього 
процесу в опорних школах необхідно 
було отримати валідні дані про їхню 
діяльність. Разом з тим для моделю-
вання алгоритму успіху функціону-

вання опорної школи потрібно ви-
явити та проаналізувати проблеми 
та виклики, які доводиться долати 
директорам під час і після реорга-
нізації закладів загальної середньої 
освіти в опорні школи з філіями.

Тому доцільним було проведення 
дослідження, спрямованого на фікса-
цію стану і виявлення проблем функ-
ціонування опорних шкіл на почат-
ковому етапі їх створення. Отримані 
дані забезпечили фахівців, Міністер-
ство освіти і науки України актуаль-
ними якісними й кількісними показ-
никами діяльності опорних шкіл для 
вирішення практичних завдань роз-
будови їхньої мережі. 

У дослідженні «Функціонування 
опорних шкіл» взяли участь 148 ди-
ректорів опорних шкіл. На час його 
проведення мережа опорних шкіл 
нараховувала 178 закладів. Було опи-
тано 83,1 % від загальної кількості 
директорів опорних шкіл або 99,3 % 
від зареєстрованих (149) [7, с. 133]. 

Одним із завдань дослідження 
було вивчення стану організації ін-
клюзивної освіти в ОШ, створення 
умов для інтегрування дітей з осо-
бливими потребами в освітній про-
стір опорних шкіл, забезпечення ос-
вітнього процесу в інклюзивних кла-
сах кваліфікованими вчителями.

Інклюзивне навчання, за визна-
ченням ЮНЕСКО, це «процес звернен-
ня і відповіді на різноманітні потреби 
учнів через забезпечення їхньої участі 
в навчанні, культурних заходах і жит-
ті громади та зменшення виключен-
ня в освіті та навчальному процесі» 
[7]. Інклюзія в освіті – поняття багато-
вимірне і включає аспекти організації 
доступного і комфортного освітнього 
середовища для дітей з особливими 
освітніми потребами, створення єди-
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ного відкритого інформаційного про-
стору для впровадження дистанцій-
ного навчання, забезпечення рівних 
можливостей для всіх категорій уч-
нів: дітей із сімей внутрішньо перемі-
щених осіб, дітей національних мен-
шин; створення і впровадження інно-
ваційних умов навчання, підготовка 
учителів до роботи в інклюзивних 
класах, розбудова інституції корек-
ційних педагогів тощо. Концепцією і 
завданням дослідження «Функціону-
вання опорних шкіл» було, зокрема, 
вивчення стану кадрового потенціалу 
для забезпечення освітнього процесу 
включно з інклюзивною освітою. 

Організація належного кадрового 
забезпечення опорних шкіл і філій – 
одна з важливих умов покращення 
якості освіти і подолання розриву 
щодо надання освітніх послуг між мі-
стом і селом відповідно до запитів і 
очікувань учасників освітнього про-
цесу – учнів, батьків, осіб, що їх заміня-
ють. Аналіз стану кадрової політики 
опорних шкіл виявив ряд закономір-
ностей 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 от-
риманої педагогічної спеціальності. 

На час проведення дослідження 
(квітень 2017 р.) було зафіксовано, що 
у 92 опорних школах навчаються діти 
з особливими потребами (це 64 % 
опорних закладів, що взяли участь 
в опитуванні). Найбільша кількість 
дітей з особливими освітніми потре-
бами шкільного віку, які навчаються 
в інклюзивних класах опорних шкіл, 
зафіксована в Київській (14 осіб), Кі-
ровоградській (12 осіб) та Львівській 
(12 осіб) областях. Ключова роль учи-

теля в організації інклюзивної освіти 
є беззаперечною. Умовою успішної та 
ефективної включеної освіти є про-
фесійні компетенції педагога щодо 
роботи з дітьми з особливими по-
требами. Не менш важливою складо-
вою є гуманістична налаштованість 
учителя на прийняття і сприйняття 
дитини з особливими освітніми по-
требами; висока мотивація до реалі-
зації інклюзивної освіти, належний 
рівень володіння інформаційно- 
комунікаційними технологіями для 
організації дистанційного навчання 
тощо. Дослідження «Функціонування 
опорних шкіл» вивчало питання ста-
ну забезпечення опорних шкіл педа-
гогічними працівниками. Зазначимо, 
що на час його проведення серед пе-
дагогічних посад найбільше опорні 
навчальні заклади потребували лого-
педів (41,1 %) і корекційних педаго-
гів (29,7 %) [6, с. 133].

Організація комфортного освіт-
нього середовища в площині архітек-
турної доступності новостворених 
опорних шкіл є складовою проведе-
ного дослідження.

Аналіз отриманих результатів за-
свідчив наявність певних тенденцій 
в організації комфортного освітнього 
простору. Так, забезпечені пандуса-
ми на момент створення були опорні 
школи шести областей – Вінницької, 
Івано-Франківської, Миколаївської, 
Чер каської, Донецької, Хмельниць-
кої (28 % від загальної кількості), 
вільним доступом до санітарно-гігіє-
нічних приміщень – опорні заклади 
трьох областей (23,1 % від загальної 
кількості), вільним доступом до нав-
чальних кабінетів і спортивних за-
лів – школи трьох областей (16,9 % від 
загальної кількості) [6, с. 134]. Відтак 
спостерігався дисбаланс між компо-
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нентами, які формують архі тектурну 
доступність для дітей з особливими 
потребами, що порушує принцип рів-
ного доступу до якісної освіти. 

Ще одна тенденція в організації 
умов для інклюзивного навчання 
була зафіксована під час опитування 
директорів опорних шкіл: у рамках 
дослідження було запропоновано ви-
будувати пріоритетну шкалу щодо 
покращення матеріально-технічного 
стану опорного закладу за вісьмома 
напрямами, які недостатньо профі-
нансовані. Напрям «Облаштування, 
необхідне для навчання дітей з особ-
ливими освітніми потребами» визна-
чили пріоритетним 29 % директорів, 
відповідно він зайняв шосту позицію 
серед представлених восьми. У дослі-
дженні також взяли участь школи, які 
не мали жодних пристосованих при-
міщень для дітей з особливими освіт-
німи потребами (20 закладів освіти).

Критично важливою складовою 
організації освітнього простору є за-
безпечення транспортними засоба-
ми (шкільними автобусами) для під-
везення дітей з особливими потреба-
ми. Лише 5,9 % опорних шкіл, на час 
проведення дослідження, мали при-
стосований автобус для учнів з фі-
зичними обмеженнями. Потребува-
ли автобусів з відповідними присто-
суваннями 113 опорних шкіл. Разом з 
тим постановою уряду від 19 квітня 
2017 р. № 289 [3] унесені зміни до 
пункту 2 «Положення про освітній 
округ», які безпосередньо стосують-
ся створення належних умов для під-
везення дітей з особливими потреба-
ми, зокрема тих, що пересуваються 
на колісних кріслах.

Процес створення опорних шкіл 
триває. У 2017/2018 н. р. в Україні 
функціонувало 450 опорних закла-

дів. Важливим завданням є вивчен-
ня, аналіз і фіксація динаміки змін 
щодо забезпечення комфортного 
освітнього простору для дітей з 
особливими потребами. Аналіз опе-
ративних даних засвідчив значне 
покращення стану з архітектурною 
доступністю. Так, із 450 закладів 
освіти архітектурна доступність ор-
ганізована в 438 опорних школах, 
кількість класів з інклюзивним нав-
чанням становить 473 (практично у 
кожній опорній школі). Кількість ді-
тей з особливими потребами, що на-
вчаються в ОШ, становить 1811 осіб. 
Таким позитивним змінам, безумов-
но, посприяла цільова освітня суб-
венція на інклюзивну освіту у розмі-
рі 209 млн грн, яку Кабінет Міністрів 
вперше заклав у бюджет 2017 р.; на 
2018 р. урядом заплановано збіль-
шення цільової субвенції на розбу-
дову інклюзивного навчання більше 
ніж у два рази порівняно з 2017 р. 
(проект бюджету – 509 млн грн) [6, 
с. 135]. При цьому відповідальність 
за створення умов для навчання ди-
тини з особливими освітніми потре-
бами покладено на місцеві органи 
влади, які зобов’язані забезпечити 
фінансування усіх необхідних ви-
трат на підготовку школи до від-
криття інклюзивного класу.

Для успішної реалізації проекту 
«Розбудова системи опорних шкіл 
в Україні» важливо зважити усі «pro 
et contra», проаналізувати і оцінити 
ризики, визначити шляхи їх запобі-
гання. Досягненню цієї мети сприяє 
вивчення світового досвіду функці-
онування опорних закладів, розпов-
сюдження алгоритму успішної діяль-
ності новостворених опорних шкіл в 
Україні, доведення такої позитивної 
практики до широких верств корис-
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тувачів освітніх послуг, особливо 
батьків учнів, осіб, що їх заміняють; 
отримання надійних статистичних 
даних та актуальної інформації щодо 
опорних шкіл для подальшого ана-
лізу та формування на його основі 
висновків та рекомендацій.

Отже, упровадження системи ін-
клю зивної освіти є невід’ємною скла-
довою функціонування опорних шкіл. 
Успішність цього процесу залежить 
від реалізації низки системних зав-
дань, серед яких першочерговими є 
наступні:

1. Зручне розташування навчаль-
ного закладу для підвезення дітей з 
різних населених пунктів.

2. Забезпечення кваліфікованими 
педагогічними кадрами з відповід-
ною підготовкою для роботи з діть-
ми з особливими потребами, а також 
штатними одиницями корекційних 
педагогів.

3. Наявність сучасного рівня ма-
теріально-технічного забезпечення 
відповідно до потреб дітей з особли-
вими потребами (виконання вимог 

щодо архітектурної доступності при-
міщень навчального закладу).

4. Забезпечення рівного доступу 
до якісної освіти усім особам, у тому 
числі з особливими освітніми потре-
бами.

5. Створення єдиного інформацій-
ного простору для організації дис-
танційного навчання для дітей з осо-
бливими потребами.

6. Збір надійних статистичних 
даних для отримання актуальної ін-
формації щодо опорних шкіл та ор-
ганізації інклюзивного навчання для 
подальшого аналізу та прийняття на 
його основі виважених управлінських 
рішень.

7. Доведення до широкого кола 
користувачів освітніх послуг, бать-
ків, громад ОТГ, громадських орга-
нізацій позитивного досвіду роботи 
опорних навчальних закладів; опри-
люднення інформації про інклюзив-
ні класи, форми і методи навчання в 
них.

8. Здійснення постійного моніто-
рингу функціонування опорних шкіл.
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EQUAL ACCESS TO QUALITY EDUCATION  
THROUGH THE PRISM OF ORGANIZING  

INCLUSIVE EDUCATION IN HUB SCHOOLS
Abstract. The article examines one of the aspects of the reform of secondary educa-
tion – the establishment of hub schools. Hub schools are considered as an innovative 
mechanism for ensuring equal access to quality education for all kind of students, 
including those with special educational needs in accordance with the Law of Ukraine 
«On Education». The article analyzes the state of readiness of hub schools for the 
implementation of inclusive education, in particular the creation of a common educa-
tional space, architectural accessibility, and the availability of appropriate staff and 
methodological support for working with children with special educational needs. 
The article uses the data of the monitoring study «Hub schools functioning»  
conducted by the State Scientific Institution «Institute of Educational Analytics», on 
the basis of which conclusions on fundamental principles of hub school organization 
were formed. The authors examined the international experience of organizing 
inclusive education in hub schools, in particular distance education, the use of modern 
information and communication technologies, and the creation of an effective 
information space for equal access to quality education for children with special 
needs. The article states that the process of establishing hub schools continues.  
In the 2017/2018 academic year, 450 hub schools operated in Ukraine. An important 
task is to study the dynamics of changes in providing a comfortable educational 
space for children with special needs. A number of recommendations for the imple-
mentation of inclusive education in the newly established hub schools are proposed.
Keywords: educational space, equal access to education, inclusive education, hub 
schools.
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Інформаційна політика – це важ-
ливий інструмент формування об’єк-
тивної світоглядної позиції грома-
дян, який сприяє інформатизації 
суспільства. А без об’єктивної поін-
формованості учасників будь-яко-
го процесу неможливо досягти 
ефективності його упровадження 
або оновлення. Веб-сайти закладів 
освіти слугують своєрідними інфор-
маційними майданчиками, на яких 
може бути відображено різноманітні 

аспекти освітньої діяльності. Напов-
нюваність таких сайтів дозволить 
задовольнити запит суспільства на 
відкритість освітнього процесу і всіх 
його складових. З огляду на це дослі-
дження наповнюваності сайтів за-
кладів загальної середньої освіти, на 
нашу думку, видається актуальним.

Метою статті є представлення 
прийомів контент-аналізу, які вико-
ристані під час наукового досліджен-
ня діяльності опорних закладів осві-
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ти та отриманої на його основі ста-
тистичної і аналітичної інформації.

Оскільки об’єктами нашого дослі-
дження є опорні школи, ми звернули 
увагу на наповнюваність веб-сто-
рінок саме опорних закладів загаль-
ної середньої освіти. На першому 
етапі науково-дослідної роботи нами 
було проведено кількісне досліджен-
ня, спрямоване на виявлення особ-
ливостей функціонування опорних 
шкіл на етапі їх формування. Це доз-
волило зібрати певний набір статис-
тичних даних. Аналізуючи зібрані 
дані, ми виявили низку закономір-
ностей, які необхідно було перевіри-
ти іншими дослідницькими метода-
ми. На другому етапі нашого дослі-
дження ми використали кількісний 
метод – контент-аналіз.

Контент-аналіз – метод вивчення 
документованих джерел, що нале-
жить до кількісної стратегії соціоло-
гічного дослідження. Метод орієн-
тований на отримання статистично 
надійних даних, які можуть бути 
поширені на всю генеральну сукуп-
ність, адже контент-аналіз передба-
чає статистично точне вимірюван-
ня. Для здійснення квантифікації у 
контент-аналітичному дослідженні 
розроблено ряд формул на основі 
різних методик, технік та процедур. 
Предметом контент-аналітичних 
досліджень виступають соціальні 
проблеми, які відображені чи при-
ховані в документах або внутрішні 
закономірності самого об’єкта дослі-
дження [1].

Проблема аналізу великих тексто-
вих масивів вперше була поставлена 
саме в рамках лінгвістики. Застосу-
вання методу аналізу документів 
має довгу історію. Деякі дослідники 
вважають, що використання методу 

започатковане подією, яка відбува-
лася ще у першій половині XVII ст. у 
Швеції. Теологи здійснили порівнян-
ня релігійної збірки «Пісні Сіону» з 
гімнами офіційної церкви стосовно 
кількості та смислового наповнення 
провідних релігійних ідей. За офіцій-
ною версією вважається, що метод 
кількісного аналізу документів похо-
дить з американської журналістики, 
адже перші ґрунтовні та чітко спла-
новані дослідження були присвячені 
вивченню американських видань (кі-
нець ХІХ ст.).

Американський журналіст Дж. Спід 
вперше (1893 р.) застосував форма-
лізований аналіз тексту у межах до-
слідження динаміки вмісту неділь-
них випусків нью-йоркських газет 
за 1881–1883 рр. Обсяг матеріалів за 
кожною темою вимірювався в дюй-
мах. За результатами контент-аналізу 
була опублікована стаття «Чи дають 
тепер газети новини?», у якій Дж. Спід 
зробив висновок, що газети стали 
приділяти більше уваги пліткам і 
скандалам, а менше – літературі, полі-
тиці та релігії [2].

Під час Другої світової війни на 
основі даних контент-аналізу ефіру 
європейських радіостанцій розвід-
ка армій антигітлерівської коаліції 
робила висновок про територіальне 
розташування військ на континенті. 
Тоді ж, у 40-х роках ХХ ст., контент- 
аналіз почали застосовувати для ви-
значення достовірності історичних 
документів. Дослідники рахували 
певні слова у тих документах певного 
автора, автентичність яких була до-
ведена, та порів нювали їх кількість 
у сумнівних документах [3]. Застосу-
вання контент-аналізу знайшло своє 
відображення у межах діяльності 
українських дослідників. Контент- 
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аналіз використо вується ними при 
проведенні культурно-історичних 
досліджень, зокрема, для атрибуту-
вання (від лат. аtributio – визначення 
достовірності, автентичності худож-
нього твору, його автора, місця й часу 
створення на підставі аналізу стиліс-
тичних і технологічних особливос-
тей) текстів [1].

У межах соціологічних досліджень 
контент-аналіз уперше був викорис-
таний американським соціологом 
Г. Лассуеллом. За його визначенням 
головний принцип контент-аналізу 
полягає у роздрібнюванні структур-
них елементів текстового масиву: 
«необхідно анатомувати суцільний 
масив тексту так, щоб найдрібніша 
одиниця аналізу включала якості 
цілого, і на підставі переваги тих чи 
інших тверджень виявити тенденції 
розвитку» [4].

За твердженнями інших соціоло-
гів, загальними принципами викори-
стання контент-аналізу є:

 – застосування методу рекоменду-
ється в усіх випадках, коли потрібен 
високий ступінь точності чи об’єктив-
ності аналізу;

 – контент-аналіз, як правило, за-
стосовується при наявності великого 
за обсягом і несистематизованого 
матеріалу, коли безпосереднє засто-
сування останнього ускладнено;

 – контент-аналіз корисний у тих 
випадках, коли категорії, важливі для 
цілей дослідження, характеризуються 
певною частотою появи у досліджува-
них документах;

 – контент-аналіз часто дає хороші 
результати, коли велике значення 
для досліджуваної проблеми має 
сама мова джерела інформації, яке 
вивчається, його специфічні характе-
ристики [5].

Метод контент-аналізу був об-
ґрунтований Г. Лассуеллом також і 
з точки зору процедури його прове-
дення. Наразі виокремлюють наступ-
ні етапи аналізу:

1. Підготовка програми дослі-
дження. Відбувається обґрунтування 
методу (визначається актуальність, 
об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпо-
тези дослідження). Отже, формується 
емпірична теорія дослідження, здійс-
нюється систематизація гіпотез. Ті 
гіпотези, які не піддаються перевірці 
на основі даних – відкидаються.

2. Розробка категорій. У межах 
даного етапу дослідники повинні 
здійснити обґрунтування концепту-
альної моделі, концептуальної схеми, 
категоріальної моделі, чітко сфор-
мулювати робочі гіпотези, а також 
сформувати кодифікатор контент- 
аналізу.

3. Етап обґрунтування джерел, 
що використовуватимуться у межах 
дослідження. Цей етап передбачає 
визначення кола документованих 
джерел, які містять матеріали та те-
матики, які цікавлять дослідника. До-
цільно встановити додаткові умови 
відбору матеріалу: здійснити тради-
ційний аналіз документу, зовнішню 
класифікацію документу, внутрішню 
класифікацію документу. У ході здійс-
нення цих процедур відбувається 
визначення автентичності джерела, 
виду повідомлення, визначається 
оптимальний обсяг тексту, уточню-
ються характеристики автора/авто-
рів, здійснюється опис соціального 
контексту створення документу. Іс-
нують і інші критерії відбору повідо-
млень, що варіюються залежно від 
поставлених завдань дослідження [4].

Виділяють два основні види доку-
ментів для контент-аналізу [6]:
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 – текстові чи змішані документи 
(тексти з графіками, діаграмами, та-
блицями, тощо), у яких аналізуються 
тільки текстові матеріали з метою 
виявлення значущої інформації. Та-
кож ці джерела використовують для 
стискання текстів, щоб отримати 
основну ідею (предмет) таких типів 
документів, наприклад, звітів, анота-
цій, рефератів, наукових робіт тощо;

 – змішані документи або табличні 
дані, які можна виокремити з таких 
документів, як звіти, заяви тощо. 
Такого типу документи мають багато 
табличних матеріалів, на основі яких 
формуються вторинні дані, що вхо-
дять до складу різних звітів та інших 
аналітичних матеріалів. Зазвичай 
табличні дані супроводжуються тек-
стовими матеріалами.

3.1. Після визначення характерис-
тик джерел, які планується задіяти в 
межах дослідження, розпочинається 
процес пошуку джерел даних.

3.2. Наступний етап аналізу – ви-
значення кола й основних характе-
ристик документів (найменування, 
автор, кількість символів та графіч-
них елементів, періодичність виходу, 
тиражі тощо).

3.3. Побудова вибіркової сукуп-
ності документів і формування інди-
каторів, за якими буде здійснювати-
ся аналіз.

3.4. Остаточна чистка та перевірка 
основи вибірки і переліку індикато-
рів.

4. Визначення логічної моделі 
предмету контент-аналізу. Прове-
дення відбору.

У випадку, якщо вибіркова сукуп-
ність нараховує невелику кількість 
елементів, можна здійснити суціль-
ний відбір. Застосування суцільного 
методу відбору характеризується 

тим, що обсяг і наповненість гене-
ральної та вибіркової сукупності 
співпадають. Використання кон-
тент-аналізу передбачає можли-
вість скорочення вибіркової сукуп-
ності, якщо елементи сукупності є 
гомогенними. Така процедура на-
зивається редукцією (процес, що 
призводить до скорочення елемен-
тів вибіркової сукупності на основі 
подібності певних ознак). Зазвичай 
редукція застосовується у випадку, 
якщо об’єм генеральної сукупності 
є дуже великим. Зазвичай у межах 
контент-аналітичних досліджень 
використовується проста випадко-
ва вибірка, коректне розрахуван-
ня якої призводить до досягнення 
репрезентативних та статистично 
значущих даних. Розрахунок обсягу 
вибіркової сукупності залежить від 
багатьох факторів, серед яких мож-
на виокремити наступні: термін, на-
ведений для виконання досліджен-
ня; фінансові та людські ресурси; 
досяжність елементів вибіркової су-
купності; обсяг та наповненість до-
кументальних джерел. Часто обсяг 
вибіркової сукупності визначається 
дослідниками з огляду на здоровий 
глузд, а не розрахунком допустимої 
помилки вибірки та репрезентатив-
ності масиву джерел [5].

5. Розробка методики аналізу. Під 
час розробки методики, виокремлю-
ють наступні проміжні етапи:

5.1. Класифікація виокремлених 
індикаторів відповідно до досліджу-
ваної проблеми;

5.2. Визначення одиниць аналізу;
6. Пілотне дослідження, перевірка 

методики стосовно її надійності.
7. Етап збору первинної емпірич-

ної інформації відбувається шляхом 
заповнення кодифікатора.
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Дотримання процедури збору 
первинної емпіричної інформації 
для контент-аналізу є передумовою 
для її успішної обробки та аналізу. 
Аналізуючи отримані дані, дослід-
ник орієнтується на розв’язанні за-
вдань, які перед ним стоять, пере-
важно у вузькій предметній сфері. 
При цьому важливо використовува-
ти дослідницький досвід для вибору 
інструментарію і пошуку джерел ін-
формації, які нададуть необхідну ін-
формацію. Таким чином можна ска-
зати, що науковець здійснює збір, 
обробку та аналіз документованих 
джерел крізь призму власного до-
слідницького та життєвого досвіду. 
Філософ А. Бергсон зауважив, що 
кожна людина виражає власні дум-
ки, пропускаючи їх крізь «інтелек-
туальний фільтр». Цей процес мож-
на назвати традиційним аналізом 
документів, під час якого дослідник 
фокусується на сукупності ітерацій 
(логічних ланцюжків), які дають 
змогу розкрити їх зміст.

Під час збору первинних даних, ін-
формація проходить процес катего-
ризації згідно з визначеними дослід-
ником правил.

8. Етап кількісної обробки зібра-
ної первинної інформації.

9. Візуалізація та інтерпретація 
здобутих результатів, формування 
висновків дослідження.

Перед розробкою кодифікатора 
контент-аналізу визначають кате-
горії аналізу – це найбільш загальні, 
ключові поняття, які відповідають 
конкретним дослідницьким завдан-
ням. Поняття «категорії аналізу» увів 
М. Уіллі в 20-тих роках ХХ ст. у межах 
дослідження змісту «Провінційної 
газети». Дослідник застосував класи-
фікацію змісту досліджуваної статті 

за трьома критеріями, які назвали 
категоріями:

 – тема чи сфера соціальної дійсно-
сті;

 – форма рубрики/складової (нови-
ни, передова стаття тощо);

 – поєднання першого і другого 
(наприклад, новини культури).

М. Уіллі обґрунтував загальні кри-
терії, за якими виділяють категорії:

 – універсальна порівнянність до-
сліджуваних об’єктів, а саме: доцільно, 
щоб категорії можна було застосову-
вати до всіх газет загального порядку, 
щоб вони давали можливість порівня-
ти різні газети в один час, одну газету 
у різні часи, різні газети у різні часи;

 – об’єктивність і точність, суб’єк-
тивізм зведений до мінімуму [1, с. 62].

Перелік категорій дослідження – 
це своєрідна схема, за допомогою якої 
дослідник структурує свою діяльність 
та має змогу проводити контент-ана-
ліз. Виокремлення категорій напря-
му залежить від мети дослідження. 
Доцільне визначення переліку кате-
горій визначає загальні результати 
дослідження. Виокремлення катего-
рій залежить від сприйняття та сту-
пеня суб’єктивності дослідника, цей 
етап дослідження можна назвати 
«якісним», який передує кількісному. 
Суттєвим обмеженням під час фор-
мування категорій дослідження є ви-
значення оптимальності охоплення 
досліджуваного об’єкта: якщо сфор-
мулювати занадто вузькі категорії, 
можна втратити змістовну частину 
документального джерела. Проте, 
виокремлення узагальнених катего-
рій загрожує втратою можливості до-
слідити нетипові складові досліджу-
ваних джерел.

Отже, правильне виокремлення 
категорій аналізу визначає успіх кон-
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тент-аналітичного дослідження. До 
категорій висувається ряд вимог:

 – чіткість та однозначність за 
змістом;

 – вичерпність, тобто категорії ана-
лізу повинні охоплювати усі струк-
турні частини змісту документа, що 
представляють важливість у межах 
контент-аналітичного дослідження;

 – взаємовиключеність, тобто одні 
й ті ж частини змісту документів не 
повинні належати до різних катего-
рій;

 – об’єктивність та надійність оз-
начає, що будь-який кодувальник 
по винен розуміти категорії аналізу 
однозначно. З метою уникнення 
суб’єктивності у співвіднесенні струк-
турних елементів досліджуваного 
об’єкта категорії можуть бути розбиті 
на підкатегорії. Так, наприклад, з огля-
ду на тематику нашого дослідження, 
категорія «наповнення сайту опорної 
школи» може мати такі підкатегорії, 
як «інформативно корисне» й «ін-
формативно некорисне» для учасни-
ків освітнього процесу. Правильний 
вибір категорій і підкатегорій дослі-
джуваного об’єкта унеможливить 
суб’єктивність думок дослідника, який 
проводить контент-аналіз, а робота 
кодувальника полягатиме лише у 
заповнені кодувальника;

 – категорії повинні бути доцільни-
ми, тобто повністю відповідати меті та 
завданням дослідження;

 –формулюватися таким чином, 
щоб володіти універсальною порів-
нянністю (можливістю порівнювати 
зміст текстів, які аналізуються).

Після окреслення категорій і під-
категорій досліджуваного об’єкта 
виділяють одиниці аналізу. Одини-
ці аналізу – структурні одиниці, які 
репрезентовані щодо всього тексту 

і його окремих істотних частин [7]. 
При виділенні одиниць аналізу вра-
ховують як мету та завдання дослі-
дження, так і специфіку конкретного 
об’єкта аналізу (для нашого дослі-
дження об’єкт аналізу – це сайт опор-
ної школи).

Для проведення якісного етапу 
дослідження науковці визначають 
такі одиниці аналізу:

 – окремі слова, словосполучення, 
терміни. Наприклад, освіта, учень, 
інформатизація, заклад освіти тощо;

 – одне–два речення, які відобра-
жають певні смислові образи та об’єд-
нуються в певну підтему. Такі одиниці 
аналізу забезпечують повнішу ха-
рактеристику змісту документа, ніж 
окремі слова, або словосполучення. 
Наприклад, освітня програма, страте-
гія розвитку закладу, штатний розпис 
тощо;

 – абзаци (2–4 речення), які висвіт-
люють певну конкретну тему. Абзаци 
можуть бути віднесеними до одиниць 
аналізу у випадку, якщо у його межах 
наведена лише одна конкретна тема, 
яка є важливою для дослідника;

 –прізвища та імена історичних 
діячів, аналіз яких надає інформацію 
про досліджувану історичну епоху: 
панування ідеологічних ідей, напрям 
соціально-економічних, політичних 
думок, особливості формування 
гро мадської думки у суспільстві. До 
цієї категорії одиниць аналізу також 
можна віднести згадування певних 
соціальних спільнот, угрупувань, 
закладів, організацій, соціальних 
ін ститутів, з якими пов’язана діяль-
ність досліджуваного об’єкта – закла-
ду ос віти;

 – логічні судження, думки, умови-
води автора документального джере-
ла. Ця категорія одиниць аналізу має 
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великий ступінь суб’єктивізму, може 
трактуватися по-різному. Структура 
таких одиниць аналізу є диференційо-
ваною, містить кілька елементів.

Якщо окремі одиниці аналізу мо-
жуть бути неправильно витлумачені, 
вони розглядаються в межах контек-
стуальних одиниць. Наприклад, для 
одиниці аналізу «слово» контексту-
альна одиниця – «речення» [1, с. 68].

Під час проведення кількісного 
етапу дослідження встановлюють 
одиниці рахунку – знаки та символи, 
які дають можливість представити в 
абсолютних величинах насиченість 
тексу категоріями аналізу.

Практики-соціологи визначають 
одиниці рахунку, які застосовують в 
межах кількісного етапу досліджень:

1. Показники часу-простору, який 
займає в документі кожна з виділе-
них категорій. У цьому випадку за 
одиницю підрахунку беруть кіль-
кість зображень (знаків, характерис-
тик освітнього процесу і діяльності 
закладу), відбувається вимірювання 
площі цих об’єктів по відношенню до 
загальної площі документа.

2. Насичення тексту ознаками. 
Цей спосіб підрахунку передбачає ви-
значення ознак певної характеристи-
ки змісту в кожній частині докумен-
ту (наприклад, відвідувань сайту).

3. Поява категорій через конкрет-
ні слова, фрази, символи (напри-
клад, згадування терміну «заклад 
освіти» позначає категорію «опорна 
школа»).

Незважаючи на детальне ви-
окремлення всіх складових кон-
тент-аналізу, недосконалі і незрозу-
мілі настанови дослідника унемож-
ливлять правильну інтерпретацію 
зібраних даних. У такому випадку 
люди, використавши одні й ті ж самі 
дані, цілком імовірно зроблять про-
тилежні висновки.

Схема підготовки до здійснен-
ня контент-аналізу сайтів опорних 
шкіл, розроблену виконавцями нау-
ково-дослідної роботи, показано на 
рис. 1.

На думку дослідників, великий 
ефект для об’єктивної інтерпретації 
висновків дослідження дає порівнян-
ня результатів контент-аналізу з ви-

Рис. 1. Схема підготовки до здійснення контент-аналізу 

Побудовано виконавцями НДР.

 
Висновки

Інтерпретація даних
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Одиниці підрахунку Одиниці аналізу

Категорії аналізу
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Складові контент-аналізу
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вченням тієї самої проблеми іншими 
методами [1; 12].

Фахівець із контент-аналізу Б. Бе-
рельсон уважав, що основними шля-
хами інтерпретації даних є просте-
ження тенденцій статистичних змін, 
внутрішньотекстові порівняння, зі-
ставлення контент-аналітичних та 
інших джерел. Б. Берельсон описав 
17 видів використання контент-ана-
лізу для висновків про характер змі-
сту, про комунікаторів, реципієнтів 
і можливі ефекти [8]. Л. Н. Федотова 
додала такі напрями інтерпретації:

 – порівняння характеристик тек-
сту з різних джерел;

 – порівняння характеристик тек-
сту з настановами видавця;

 – порівняння різних засобів інфор-
мації;

 – порівняння діяльності джерел у 
динаміці;

 – порівняння характеристик тек-
сту з даними досліджень інших частин 
комунікаційного ланцюжка (іншими 
методами);

 – порівняння характеристик тек-
сту з теоретичними уявленнями ав-
тора-дослідника [1, с. 68].

За умови дотримання всіх струк-
турних елементів контент-аналізу, 
на нашу думку, інтерпретація резуль-
татів дослідження буде більш об’єк-
тивною на відміну від інтерпретації в 
інших соціологічних методах.

Під час формування висновків у 
контент-аналітичних дослідженнях 
виділяються текстуальні та контек-
стуальні типи. Від типу висновків за-
лежить спосіб аналізу даних, а саме:

1. Текстуальні висновки стосують-
ся текстової «реальності», комуніка-
тивного середовища, у якому існують 
досліджувані тексти/об’єкти. Аналіз, 
що дозволяє формувати текстуаль-

ні висновки, стосується текстової 
«реальності» і базується на характе-
ристиках вибірки. Натомість вибір-
ка з великою кількістю пропущених 
значень опосередковано впливає 
на можливість здійснювати аналіз 
з використанням складних статис-
тичних методів, а у випадку якісних 
досліджень – на можливість висува-
ти узагальнюючі твердження, які не 
мають підґрунтя. А це є ознакою ма-
ніпуляції або продукування «пустих» 
цифр, які не мають реального змісто-
вого наповнення, що суперечить ети-
ці і доброчесності досліджень.

2. Контекстуальні висновки стосу-
ються контексту, тобто реалій, відо-
бражених (репрезентованих) у тек-
сті/об’єкті дослідження. Аналіз, що 
дозволяє формувати контекстуальні 
висновки, враховує характеристики 
вибірки, обґрунтування об’єктив-
ності отриманої із об’єктів аналізу 
інформації, повноту інформації про 
об’єкт позатекстуальної реальності 
[9, с. 101].

Відсутність трьох вищеназваних 
об’єктів для аналізу унеможливлює 
висунення узагальнюючих твер-
джень про позатекстову реальність, 
що також є ознакою маніпуляції чи 
продукування «порожніх» даних.

За спостереженнями фахівця з 
контент-аналізу О. В. Іванова, біль-
шість якісних контент-досліджень, 
висновки за якими виходять за межі 
текстової реальності, не повною мі-
рою відповідають критеріям якості 
такого виду досліджень. Отже, до-
сліджень, виконаних у повній відпо-
відності з еталонними вимогами до 
якісного контент-аналізу – одинич-
ні [10]. Виявивши такий стан речей, 
виникає запитання, чи є підстави 
вважати висновки, сформульовані за 
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результатами (невалідними1, недо-
стовірними2 та ненадійними3) таких 
досліджень, достовірними та такими, 
яким можна довіряти? Вважається, 
що на правдивість висновків за ре-
зультатами таких досліджень впли-
ває досвід дослідників, їх інтуїція, 
обізнаність з об’єктом та предметом 
досліджень. Крім того, отримані дані 
можуть бути відкориговані дослід-
ником шляхом їх реінтерпретації 
(виділення ключових результатів 
аналізу). У цьому випадку експерт 
отримує можливості для маніпуля-
ції даними, що є неприпустимим для 
дослідників та людей, які бажають 
свідомо приймати виважені управ-
лінські рішення на основі якісно про-
ведених досліджень.

З огляду на предмет нашого дослі-
дження, а саме: особливості функці-
онування опорних шкіл у контексті 
оцінювання інформаційної політики 
опорних закладів, ми використали 
контент-аналіз для отримання ста-
тистичних даних про наявність сай-
тів у опорних школах (ОШ), аналізу 
їх змістового наповнення. Результа-
том контент-дослідження мали ста-
ти сформульовані рекомендації щодо 
заходів, спрямованих на покращення 

1 Валідність висновків дослідження зале-
жить від репрезентативності вибірки. Обрані 
для аналізу об’єкти повинні достатньо повно 
репрезентувати усю сукупність. Для досяг-
нення високої валідності велике значення має 
правильний підбір одиниць дослідження. 
Вони повинні бути обрані так, щоб у резуль-
таті квантифікаційних процедур висновки 
презентували повний зріз змісту за темою 
дослідження.

2 Достовірність контент-аналізу ґрунтуєть-
ся на тому, що на дослідження не повинна 
впливати суб’єктивність думок того, хто його 
проводить. 

3 Надійність передбачає обґрунтованість 
(відповідність законам і поняттям досліджен-
ня) та стійкість чи відтворюваність ре зуль-
татів.

інформаційної політики та популяри-
зації опорних закладів загальної се-
редньої освіти.

У межах дослідження з лютого по 
квітень 2018 р. здійснено контент- 
аналіз сайтів опорних шкіл для виз-
начення ефективності цього інфор-
маційного ресурсу.

Контент-аналіз, а власне кількіс-
на складова, сайтів ОШ передбачав 
аналіз їх інтерфейсу за категоріями: 
змістове наповнення, інформатив-
ність, наявність уніфікованих даних, 
навчальних програм, програми стра-
тегії розвитку закладу, інформації 
для батьків тощо.

У процесі дослідження було про-
ведено аналіз генеральної сукупнос-
ті досліджуваних об’єктів, а саме 450 
сайтів створених на час проведення 
контент-аналізу опорних шкіл.

Загалом майже 60 % опорних за-
кладів мають власний сайт. Інформа-
цію про інші 42 % ОШ можна отрима-
ти лише в інформаційних системах 
освіти, таких як: ДІСО, ІСУО, Open-
school тощо. У цих інформаційних си-
стемах для 4 % закладів посилання 
на веб-сторінку неактивне. Для 38 % 
ОШ навіть немає посилання, отже, ці 
заклади освіти не представлені в ме-
режі Інтернет (рис. 2).

Отже, уся статистична інформа-
ція, наведена нижче, стосується 58 % 
опорних закладів, які мають веб-сто-
рінки. У більшості випадків (63 %) 
сайти ОШ є типовими, створеними за 
наявними шаблонами, інформація на 
них структурована за стандартними 
розділами. Змістове наповнення низ-
ки сайтів характеризується певним 
хаотичним розміщенням інформації, 
відсутністю загальнообов’язкових 
форм. Наразі 13 % проаналізованих 
веб-сторінок є сучасними та інтерак-
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Рис. 2. Наявність сайту опорних шкіл
Побудовано авторами за даними дослідження.

4 %

Відсутній

Наявний

Не працює

38 %

58 %

тивними. Також виявлено неактиво-
вані веб-сторінки, тобто сайт ство-
рений, але жодний розділ не містить 
даних (рис. 3).

У розрізі областей аналіз сайтів 
продемонстрував певні відмінності, 
а саме: найбільше сайтів опорних 
шкіл створено в Черкаській (100 %), 
Дніпропетровській (87,5 %) та Терно-
пільській (81,8 %) областях; наймен-
ше – в Одеській (76 %), Вінницькій 

(77,8 %) та Донецькій (75 %) облас-
тях. Під час аналізу була зафіксована 
несправність деяких сайтів. Найви-
щий показник непрацюючих сайтів 
зафіксований в Івано-Франківській 
(16,7 %), Миколаївській (14,3 %) та 
Волинській областях (12,5 %) (рис. 4).

Відповідно до концепції рефор-
мування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» (НУШ), під 
час підготовки контент-аналізу були 

Рис. 3. Оформлення сайтів
Побудовано авторами за даними дослідження.
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Рис. 4. Наявність сайтів опорних закладів освіти в розрізі областей
Побудовано авторами за даними дослідження.
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Сайт наявний Сайт відсутній Сайт не працює

виокремлені одиниці аналізу, за яки-
ми відбувалося оцінювання інформа-
ційної політики опорних закладів, а 
власне, наповнюваності сайтів ОШ. До 
таких ми віднесли інформацію про:

 – повну офіційну назву закладу 
освіти;

 – інформацію про директора;
 – контакти школи;
 – джерела та суми фінансових над-

ходжень; звіти про їх використання;
 – інформацію або посилання на 

матеріали проекту «Нова українська 
школа»;

 – дані про профілі навчання;
 – проектну потужність закладу 

освіти.
Розподіл, поданий на рис. 5, де-

монструє, що на більшості сайтів на-
явна інформація про директора та ін-
формація про контактні дані школи 
(82,4 % та 77,3 % відповідно). Проте 

на сайтах опорних закладів освіти 
зрідка викладають матеріали НУШ 
(7,7 %), також здебільшого відсут-
ня інформація про профілі навчан-
ня (93,2 %) та проектну потужність 
(93,8 %).

Аналіз типів фінансової інформа-
ції, представленої опорними закла-
дами освіти, виявив, що як адміні-
страції шкіл, так й адміністратори 
сайтів по-різному підходять до візу-
алізації та розміщення звітних доку-
ментів про фінансові надходження й 
витрати. Таким чином, аналіз фінан-
сової звітності закладів викликав 
певні труднощі. З огляду на це, ми 
вважаємо, що варто сформулювати 
конкретні вимоги та розробити єди-
ний шаблон для розміщення і перелі-
ку інформації щодо фінансової звіт-
ності закладу освіти на сайті. Майже 
на всіх сайтах викладено інформацію 
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Рис. 5. Наповнюваність сайтів опорних закладів освіти
Побудовано авторами за даними дослідження.
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про видатки. Найвищим показником 
відсутності фінансової інформації ха-
рактеризуються сайти опорних шкіл 
Вінницької області, а саме: на 80 % 
сайтів інформаційно-фінансова скла-
дова відсутня (рис. 6).

За результатами контент-аналізу 
сформульовані висновки.

Сайт закладу освіти є важливою 
складовою єдиного освітнього про-
стору, зокрема інформаційного, тому 
його змістове наповнення повинно 
бути максимально інформативним, 
містити уніфіковані дані, посилання 
на державні освітні проекти та нор-
мативно-правові документи, нав-

Рис. 6. Типи фінансової інформації, представленої опорними навчальними 
закладами

Побудовано авторами за даними дослідження.
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чальні програми, програми стратегії 
розвитку закладу, інформацію для 
батьків тощо.

Загалом майже 60 % опорних за-
кладів України мають власні веб-сто-
рінки. Це достатньо невеликий по-
казник для закладів освіти, які сьо-
годні є інноваційними за формою 
організації освітнього процесу. Зміс-
тове наповнення проаналізованих 
сайтів ОШ не дає можливості скласти 
реєстр цих закладів освіти, оскільки 
у більшості випадків відсутні уніфі-
ковані дані, як-от: статичні (постій-
ні) – назва, адреса та засновник (за-
сновники) закладу освіти, адреси та 
кількість філій; динамічні (змінні) 
дані, наприклад, стратегія розвитку 
школи тощо.

На веб-сторінках більшості шкіл 
розміщена інформація про склад пе-
дагогічного колективу й адміністра-
ції, навчальні програми, дані про фі-
нансову звітність тощо. Разом з тим 
ця інформація не уніфікована, тому 
неможливо її узагальнити для отри-
мання стратегічного бачення роз-
витку опорних шкіл. Невелика кіль-
кість сайтів містить інформацію про 
проект «Нова українська школа».

Більша частина сайтів опорних 
закладів не містить інформацію про 
філії, профілі навчання, місію та стра-
тегію школи. Веб-сторінки опорних 
закладів створюються за типови-

ми, майже однаковими шаблонами. 
Трапляються також сайти, які не за-
повнені інформацією.

Контент-аналіз сайтів і узагальне-
ні висновки дозволили сформулюва-
ти рекомендації щодо їх подальшого 
розвитку. Надалі Міністерству освіти 
і науки України в рамках реалізації 
державної інформаційної політики 
щодо розвитку опорних шкіл доціль-
но скласти рекомендаційний лист в 
обласні управління освіти для дирек-
торів опорних шкіл з уніфікованим 
переліком необхідних даних про нав-
чальний заклад та типовою формою 
фінансової звітності, яка має бути роз-
міщена на сайті.

Наявність сучасного, інтерактив-
ного сайту:

 – сприятиме оперативному отри-
манню батьками та учнями необхідної 
інформації та створить сучасний зво-
ротний зв’язок між усіма суб’єктами 
освітньої діяльності;

 – надасть громадськості, місцевим 
територіальним громадам доступ 
до відкритих даних про діяльність 
опорних шкіл, що сприятиме їх попу-
ляризації як на місцевому рівні, так і 
на загальнодержавному;

 – забезпечить органи управління 
освітою різного рівня об’єктивною 
інформацією про діючі опорні заклади 
і дозволить сформувати реєстр опор-
них шкіл.
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Natalia Tytarenko, Valentyna Tkachenko, Anna Yanko

INFORMATION POLICY OF HUB SCHOOLS AS A COMPONENT 
OF THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The article substantiates the expediency of using the content analysis in 
Internet resources of hub schools for studying their information policy as a compo-
nent of the effectiveness of the educational process. Historical retrospective of con-
tent analysis is presented as a method of qualitative sociological research. The article 
also presents the results of the content analysis of hub schools’ websites that was 
carried out in the research work «Development of the system of hub schools in 
Ukraine». In accordance with the tasks of the first stage of research, a quantitative 
survey was conducted to identify the peculiarities of the hub schools functioning at 
the stage of their formation. A specific set of statistics has been collected. As a result 
of data analysis, a number of patterns which served as the basis for formulating the 
tasks of the second stage of research and the choice research methods have been 
identified. During the second phase of the research (from February to April 2018),  
a content analysis of the hub schools’ websites was carried out to determine the 
effecti veness of this information resource. Content analysis of hub schools’ websites, 
especially the quantitative component of this method, provided an analysis of their 
interface for certain categories. In the process of research, an analysis of the general 
set of the studied objects (in particular 450 websites created during content analysis 
of hub schools) has been conducted. The results of the study helped to formulate con-
clusions and make recommendations on improving the effectiveness of information 
policy of hub schools.
Keywords: hub schools, content analysis, information policy, website of the hub school.
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Освіта – результат засвоєння осо-
бистістю  певної  системи  наукових 
знань,  практичних  умінь  і  навичок 
і пов’язаного з ними того чи  іншого 
рівня  розвитку  її  розумово-пізна-
вальної і творчої діяльності, а також 
морально-естетичної  культури,  які 
у  своїй  сукупності  визначають  соці-
альне обличчя та індивідуальну сво-
єрідність цієї особистості [1]. Освіта є 
основою  інтелектуального, духовно-
го, фізичного і культурного розвитку 
особистості,  її  успішної  соціалізації, 
економічного  добробуту,  запорукою 

розвитку  суспільства,  об’єднаного 
спільними  цінностями  і  культурою, 
та  держави  [2].  Метою  освіти  є  все-
бічний  розвиток  людини  як  особи-
стості  та найвищої  цінності  суспіль-
ства,  її  талантів,  інтелектуальних, 
творчих  і фізичних  здібностей, фор-
мування цінностей  і необхідних для 
успішної  самореалізації  компетент-
ностей,  виховання  відповідальних 
громадян,  які  здатні  до  свідомого 
суспільного  вибору  та  спрямування 
своєї  діяльності  на  користь  іншим 
людям  і  суспільству,  збагачення  на 
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ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ІСНУЮЧОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ) ОСВІТІ
Анотація. У статті розроблено методологічні засади удосконалення існуючої 
статистичної звітності у професійній (професійно-технічній) освіті. Ви окрем-
лено об’єкт статистичного вивчення, систему професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, процес передачі статистичних даних. Надано перелік удоскона-
лених статистичних показників, який повинен бути включений до Інформа-
ційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» 
(ІТС ДІСО). 
Ключові слова: освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, статис-
тика професійної (професійно-технічної) освіти, об’єкт статистичного 
вивчення, система професійної (професійно-технічної) освіти, користувач 
статистичної інформації, статистичний показник.
Табл. 1. Літ. 8.
JEL classification: I21, І28.
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цій  основі  інтелектуального,  еконо-
мічного,  творчого,  культурного  по-
тенціалу українського народу, підви-
щення освітнього рівня громадян за 
для  забезпечення  сталого  розвитку 
України та її європейського вибору. 

Право  на  освіту  задеклароване  у 
ст. 53 Конституції України, Європей-
ській конвенції  про  захист прав лю-
дини та основних свобод, Міжнарод-
ному пакті про економічні, соціальні 
і культурні права та інших національ-
них та міжнародних правових актах.

Важливим  джерелом  інформації 
про  заклади  освіти  є  державна  ста-
тистична  звітність,  яка  містить  ін-
формацію  про  стан  роботи  закладу 
освіти  та  його  структурних  підроз-
ділів,  чисельність,  склад  та  рух  уч-
нів,  слухачів,  студентів;  професійну 
підготовку педагогічних працівників 
та період їх роботи; дані про матері-
ально-технічне  забезпечення  та  фі-
нансові показники діяльності акладу 
освіти.

Питання освітньої статистики, зо-
крема  статистики професійної  (про-
фесійно-технічної)  освіти,  висвітле-
но,  на  жаль,  в  достатньо  невеликій 
кількості наукових публікацій, серед 
яких можна виокремити праці В. Ков-
тунця [3], Chi Zhang [4], F. Rauner [5].

В Україні державну політику в га-
лузі  освіти  визначає  Верховна  Рада 
відповідно  до  Конституції  України  і 
здійснюють органи державної вико-
навчої влади та органи місцевого са-
моврядування.  Для  оцінки  ефектив-
ності політики у цій  галузі  здійсню-
ється державний контроль за діяль-
ністю  закладів  освіти,  що  надають 
освітні послуги за різними освітніми 
рівнями  (ступенями  освіти).  Відпо-
відно, національна статистика освіти 
забезпечує потреби міжнародного та 

національного  моніторингу  розвит-
ку цієї галузі. 

Мета статті – розробка методоло-
гічних засад удосконалення існуючої 
статистичної звітності у професійній 
(професійно-технічній) освіті.

Вагомою підставою для розробки 
методологічних  засад  удосконален-
ня існуючої статистичної звітності у 
професійній  (професійно-технічній) 
освіті є:

 – достатня нормативно-законодав-
ча база: Закони України «Про освіту», 
«Про наукову  та науково-технічну 
діяльність», Концепція «Нова україн-
ська школа»,  проект  Закону  «Про 
професійну освіту»;

 – зацікавленість  та  підтримка 
уряду в модернізації освітнього сере-
довища закладів професійної освіти, 
завдяки чому створено 50 сучасних 
навчально-практичних центрів та в 
процесі створення ще 50 таких цен-
трів різного галузевого спрямування;

 –підтримка та  участь бізнесу  в 
цьому процесі в рамках задоволення 
економічної потреби у кваліфікованих 
кадрах та соціальної відповідальності;

 – достатній досвід співпраці та під-
тримку Європейського фонду освіти 
з питань реформування професійної 
освіти і навчання;

 – значна кількість закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, 
що динамічно розвиваються та праг-
нуть прогресивних змін;

 – велика кількість застарілих форм 
статистичної звітності.

Основні  методологічні  засади 
удо сконалення  існуючої  статистич-
ної  звітності  у  професійній  (профе-
сійно-технічній)  освіті  полягають 
в  удосконаленні  існуючої  системи 
збирання,  обробки,  зведення  та  на-
дання статистичної інформації щодо 
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професійної  (професійно-технічної) 
освіти.

У ст. 72, Закону України «Про осві-
ту» зазначено, що освітня статистика 
включає  статистичні дані централь-
ного органу виконавчої влади у сфері 
статистики про  систему освіти  і  ри-
нок праці; статистичні дані, отримані 
шляхом  оброблення  деперсоналізо-
ваної інформації про здобувачів осві-
ти; статистичну інформацію, отрима-
ну  за  результатами  моніторингових 
досліджень якості освіти; статистич-
ні показники, що відображають стан 
системи освіти [2]. Центральний ор-
ган виконавчої влади у сфері статис-
тики здійснює збір первинної статис-
тичної інформації у сфері освіти та її 
оброб лення. Перелік показників, по-
рядок  збору  та  методика  оброблен-
ня  статистичної  інформації  у  сфері 
освіти узгоджуються з центральним 
органом  виконавчої  влади  у  сфері 
освіти  і  науки.  Деперсоналізовані 
статистичні дані розміщуються в ме-
режі  Інтернет  для  вільного  доступу 
у форматі, зручному для копіювання 
та оброблення. 

Центральним органом виконавчої 
влади у  галузі освіти в Україні  є Мі-
ністерство освіти і науки України.

Відповідно виділяють: статистику 
загальної  середньої  освіти,  статис-
тику  професійної  (професійно-тех-
нічної)  освіти  та  статистику  вищої 
освіти.

Об’єктом статистичного вивчення 
даної  статті  є  система  професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

Система  професійної  (професій-
но-технічної)  освіти  –  складається 
з  закладів  професійної  (професій-
но-технічної)  освіти  незалежно  від 
форм  власності  та  підпорядкуван-
ня, що проводять діяльність у галузі 

професійної  (професійно-технічної) 
освіти,  навчально-методичних,  на-
уково-методичних,  наукових,  на-
вчально-виробничих,  навчально-ко-
мерційних,  видавничо-поліграфіч-
них,  культурно-освітніх,  фізкультур-
но-оздоровчих,  обчислювальних  та 
інших  підприємств,  установ,  органі-
зацій та органів управління ними, що 
здійснюють або забезпечують підго-
товку кваліфікованих робітників.

В  статистиці  мережа  закладів 
професійної  (професійно-технічної) 
освіти  досліджується  за  наступним 
переліком.

За типами: 
 –центр професійної освіти;
 –професійний ліцей;
 – регіональний багатопрофільний 

центр професійної освіти;
 –професійний коледж та інші.
За підпорядкуванням:
 • професійні  (професійно-техніч-

ні)  заклади  освіти,  підпорядковані 
МОН, в тому числі:

 –навчальні центри при криміналь-
но-виконавчих установах закритого 
типу, професійні училища соціальної 
реабілітації  та професійно-технічні 
училища при спеціальних виховних 
установах;

 – заклади професійної (професій-
но-технічної) освіти, що є структур-
ними підрозділами закладів вищої 
освіти; 

 – заклади освіти  інших типів, що 
надають професійну (професійно-тех-
нічну) освіту;

 • професійні  (професійно-техніч-
ні)  заклади  освіти,  підпорядковані 
іншим  центральних  органам  вико-
навчої влади.

За  рівнями  професійної  (профе-
сійно-технічної)  освіти  та  освітніми 
кваліфікаціями:
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 –перший  (початковий)  рівень 
професійної освіти, освітня кваліфіка-
ція – робітник, ІІ рівень Національної 
рамки кваліфікацій (НРК);

 – другий (базовий) рівень профе-
сійної  освіти,  освітня кваліфікація 
– кваліфікований робітник, ІІІ рівень 
НРК;

 – третій  (вищий) рівень профе-
сійної  освіти,  освітня кваліфікація 
– висококваліфікований робітник, IV 
рівень НРК;

 –фахова передвища освіта, освітня 
кваліфікація – фахівець  (молодший 
спеціаліст), V рівень НРК.

За видами економічної діяльності:
 – сільське  господарство,  лісове 

господарство та рибне господарство;
 – добувна промисловість  і розро-

блення кар’єрів;
 –переробна промисловість;
 – будівництво;
 – оптова  та роздрібна  торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів  і 
мотоциклів;

 – транспорт,  складське господар-
ство,  поштова та кур’єрська діяль-
ність;

 – тимчасове розміщування й орга-
нізація харчування;

 – інформація та телекомунікації;
 –надання інших видів послуг.
Суб’єкт управління включає:
 –Міністерство освіти і науки Украї-

ни, департамент професійної освіти;
 –Департаменти (управління) осві-

ти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій;

 – заклади професійної (професій-
но-технічної) освіти.

Департамент  (управління)  про-
фесійної  освіти  здійснює  роботу  з 
аналізу,  узагальнення  державної 
та  відомчої  статистичної  звітності, 
удосконалення  форм  статистичної 

звітності.  Департамент  професій-
ної освіти, згідно з Положенням про 
Міністерство  освіти  і  науки  Украї-
ни,  має  повноваження  отримувати 
безоплатно  від  міністерств,  інших 
центральних  та  місцевих  органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування необхідні для вико-
нання покладених на нього  завдань 
інформацію,  документи  і  матеріали, 
зокрема  від  органів  статистики  – 
статистичні  дані  організації  інфор-
маційного  забезпечення  та  статис-
тичного  обліку  в  галузі  професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

Процес  передачі  статистичних 
даних  відбувається  за  трирівневою 
структурою  (Департамент  профе-
сійної  освіти  Міністерства  освіти  і 
нау ки України, обласні департамен-
ти  (управління)  освіти  і  науки,  за-
клади професійної (професійно-тех-
нічної)  освіти).  Попередня  обробка 
та  зведення  даних,  що  містяться  в 
обліковій  документації  проводять-
ся  відповідальною  особою  безпосе-
редньо  у  закладі  професійної  (про-
фесійно-технічної)  освіти,  в  резуль-
таті  чого  сформована  статистична 
звітність  за  підписом  директора 
надсилаються  до  департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміні-
страцій.

Таким  чином,  до  Департамен-
ту  професійної  освіти  Міністерства 
освіти  і  науки  України  надходять 
дев’ять форм статистичної звітності 
про  професійну  (професійно-техніч-
ну) освіту.

Станом  на  початок  навчального 
року:

форма  №  1  (профтех)  –  «Звіт 
професійно-технічного  навчально-
го  закладу  про  підсумки  роботи» 
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за  ____  навчальний  рік,  затвердже-
на наказом Держкомстату  і МОН від 
03.08.2000 № 259/364; 

форма № 2 (профтех) «Звіт профе-
сійно-технічного навчального закла-
ду  про  приймання  учнів  та  слухачів 
на 1 вересня __ року» (річна), затвер-
джена наказом Держкомстату і МОН 
від 03.08.2000 № 259/364;

форма  №  6В  (профтех)  «Опера-
тивний  звіт  про  прийом  до  профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
МОН  на  ___  навчальний  рік»  (відом-
ча),  затверджена  наказом  МОН  від 
23.04.1999 № 264 (річна); 

форма  №  7В  (профтех)  «Опера-
тивний  звіт  про  підготовку  профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
МОН України до __ навчального року» 
(відомча), затверджена наказом МОН 
від  23.04.1999 №  264  (піврічна)  (ві-
домча); 

форма № 8В (профтех) «Звіт про-
фесійно-технічного  навчального 
закладу  МОН  про  професійне  нав-
чання незайнятого населення за на-
правленням служби зайнятості  за  __ 
півріччя  __  року»  (піврічна)  (відом-
ча),  затверджена  наказом  МОН  від 
23.04.1999 № 264. 

Станом на 31 грудня календарно-
го року:

форма №  3  (профтех)  «Звіт  про-
фесійно-технічного  навчального  за-
кладу  ,про контингент  учнів  та  слу-
хачів за  __ календарний рік»  (річна), 
затверджена наказом Держкомстату 
і МОН від 28.11.2000 № 380/560;

форма №  4  (профтех)  «Звіт  про-
фесійно-технічного  навчального 
закладу  сільськогосподарського  та 
меліоративного профілів про вироб-
ничу діяльність учбових господарств 
за  __  рік»  (річна)  (відомча),  затвер-
джена  наказом  МОН  від  17.11.2000 

№ 537,  узгоджено  з Держкомстатом 
27.07.2000 № 12-2-8/53; 

форма  №  5  (профтех)  «Зведе-
ний  звіт  про  наявність  тракторів, 
автомобілів,  сільськогосподар-
ських  та  меліоративних  машин  у 
професійно-технічних  навчальних 
закладах  сільськогосподарського 
та  меліоративного  профілів  ста-
ном  на  1  січня  __  року»  (річна)  (ві-
домча),  затверджена  наказом  МОН 
від  17.11.2000  №  537,  узгодже-
но  з  Держкомстатом  27.07.2000  
№ 12-2-8/53; 

форма № 1-ЗСО «Звіт про продов-
ження навчання для здобуття повної 
загальної  середньої  освіти  випус-
книками 9-х класів  загальноосвітніх 
навчальних  закладів»,  затверджена 
наказом МОН від 12.02.2007 № 119 за 
погодженням з Держкомстатом; 

форма  №  9  (профтех)  «Звіт  про 
навчально-виробниче  обладнання 
і  техніку  професійно-технічних  на-
вчальних  закладів  МОН  за  __  рік» 
(річна) (відомча), затверджена нака-
зом Міносвіти від 23.04.1999 № 264, 
узгоджено  наказом  Держкомстату 
від 27.07.1999 № 12-2-8/69. 

Органи  державної  статистики 
України (Державна служба статисти-
ки України) для підготовки узагаль-
неної інформації щодо діяльності за-
кладів  професійної  (професійно-тех-
нічної)  освіти  використовують  такі 
форми звіт ності Міністерства освіти 
і науки України:

форма  №  1  (профтех)  –  зведена 
«Зведений звіт про підсумки роботи 
професійно-технічних  навчальних 
закладів»;

форма  №  2  (профтех)  –  зведена 
«Зведений звіт про приймання учнів 
та слухачів до професійно-технічних 
навчальних закладів»;
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форма  №  3  (профтех)  –  зведена 
«Зведений звіт про контингент учнів 
та слухачів професійно-технічних на-
вчальних закладів»;

форма № 1-ЗСО «Звіт про продов-
ження навчання для здобуття повної 
загальної середньої освіти випускни-
ками 9-х класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів».

Основними  статистичними  пу-
блікаціями Держстату  зі  статистики 
професійної  (професійно-технічної) 
освіти є:

 – статистичний бюлетень «Загаль-
ноосвітні навчальні заклади України»; 

 – статистичний бюлетень  «Про-
довження навчання та здобуття про-
фесії» [6].

Згідно  з  Законом  України  «Про 
державну  статистику»  однією  з  го-
ловних задач статистики є забезпе-
чення  користувачів  (в  особі  як  ор-
ганів влади,  так  і широкого загалу) 
всебічною статистичною інформаці-
єю [7].

Користувач  статистичних  даних 
під  час  вирішення  будь-якої  сво-
єї  проблеми  або  питання  визначає 

коло показників, що за його думкою, 
потенційно  необхідні  для  її  розв’я-
зання. Потім він  їх  ідентифікує, роз-
шукує, аналізує,  інтерпретує, а після 
цього,  можливо  повторює  частини 
процедур та аналізує спочатку. Кож-
ний з наведених кроків вимагає дея-
кої додаткової інформації про статис-
тичні дані, тобто статистичних мета-
даних,  а  їх  необхідна  глибина  буде, 
в  першу  чергу,  залежати  від  знань, 
наявних  у  користувача.  Тобто,  різні 
категорії  користувачів  мають  різні 
вимоги  до  статистичних метаданих, 
які визначаються цілями отримання 
(таблиця) [8].

Починаючи  з  2000  р.  внаслідок 
широких  євроінтеграційних  про-
цесів  відбувалось  реформування 
системи  професійної  (професій-
но-технічної)  освіти,  оновлювалось 
її законодавче та нормативне забез-
печення,  багато  уваги  приділялось 
формуванню інформаційного забез-
печення системи ПТО, як основного 
підґрунтя  для  прийняття  управлін-
ських  рішень  та  формування  ефек-
тивної  системи  моніторингу  якості 

Т а б л и ц я
Зовнішні користувачі даних зі статистики професійної  

(професійно-технічної) освіти
Користувачі Мета застосування даних

Уряд, центральні органи виконавчої 
влади

Оцінювання, планування, прийняття управлінських рішень

Роботодавці Аналіз тенденцій на ринку праці, прийняття ділових рішень
Стейкхолдери Оцінювання розвитку системи професійної (професійно-

технічної) освіти, мережі або окремих закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

Науково-дослідні організації Аналіз та пояснення реальних явищ, використання  
для наукових досліджень

Заклади освіти Використання у освітніх та наукових процесах
Широкий загал
Політичні діячі
Преса

Участь у суспільних процесах

Джерело: Пугачова М. В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової 
активності підприємств : монографія. Київ : ДП «Інформ.-анал. агенство», 2007. 535 с.
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освіти.  Вагомим  міжнародним  ак-
том,  на  базі  якого  будуються  від-
носини  України  та  Європейського 
Союзу, є Угода про асоціацію, підпи-
сана 27 червня 2014 р. Даний доку-
мент передбачає, що система профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
в  Україні  має  бути  сумісна  з  потре-
бами української економіки, а також 
з  освітніми  стандартами  ЄС.  Тобто 
Україна  та  ЄС  працюватимуть  над 
тим, щоб за переліком дисциплін та 
професій українські заклади профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
не  відрізнялися  від  будь-якого  ана-
логічного закладу освіти ЄС.

В  свою  чергу  система  статистич-
них  показників  системи  професій-
ної  (професійно-технічної)  освіти, 
які збираються за означеними вище 
формами, виявилася застарілою, ви-
никла необхідність в  її оновленні та 
удосконаленні.  Адже,  ефективність 
статистики  професійної  (професій-
но-технічної)  освіти  залежить  не 
тільки від досконалості організацій-
ної  та  функціональної  структур,  а  й 
від  досконалості  інформаційної  сис-
теми,  впровадження  інформаційних 
технологій,  здатності  системи  адап-
туватись до викликів сучасності.

Основне  завдання,  що  постає  пе-
ред  державою  в  галузі  професійної 
(професійно-технічної)  освіти,  це 
гармонізація  потреб  ринку  праці  з 
освітніми пропозиціями в сфері про-
фесійної освіти, впровадження дієвої 
реформи, яка перетворить професій-
ну освіту на важливий фактор стало-
го  економічного  розвитку,  створить 
передумови  для  професійної  реалі-
зації особистості, забезпечить конку-
рентоспроможність  України  на  між-
народному  рівні.  Ці  фактори  викли-
кають збільшення попиту на освітню 

інформацію  і  зумовили необхідність 
реформування  статистики.  Статис-
тичні показники повинні забезпечи-
ти  достатність  статистичних  даних 
для  управління  системою  професій-
ної  (професійно-технічної)  освіти, 
задоволення потреб користувачів та 
приєднання  інформаційно  системи 
професійної  (професійно-технічної) 
освіти  до  світових  інформаційних 
освітніх систем.

Кінцевий  результат  професійної 
(професійно-технічної) освіти – вмо-
тивовані  активні  здобувачі  квалі-
фікацій,  які  прагнуть  неперервного 
професійного розвитку, самореаліза-
ції та кар’єрного зростання.

Основна  діяльність  системи  про-
фесійної (професійно-технічної) осві-
ти в Україні, з точки зору позиції ЄС, 
базується  на  наступних  принципах, 
які  повинні  бути  підтверджені  ста-
тистичними доказами:

 – доступність;
 –привабливість та гнучкість пер-

винної професійної (професійно-тех-
нічної) освіти;

 –професійна  освіта  впродовж 
життя;

 – інвестиції в професійну освіту;
 – розвиток майстерності;
 – актуальність на ринку праці та 

відповідність тенденціям зайнятості.
Загальна  мета  удосконалення 

існуючої  статистичної  звітності  у 
професійній  (професійно-технічній) 
освіті – створення нових, встановле-
них  законодавством форм  звітності, 
з  уніфікованими  комплексами  ста-
тистичних  показників,  які  системно 
характеризують ефективність функ-
ціонування  закладів  професійної 
(професійно-технічної)  освіти  та  за-
довольняють потреби стейкхолдерів 
та інших зацікавлених користувачів. 
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Для  вирішення  поставленої  мети 
необхідно дотримуватись наступних 
кроків:

 – використання єдиної  терміно-
логії;

 – забезпечення оперативного до-
ступу  до  статистичної  інформації 
(ство рення  єдиної  інформаційної 
сис теми професійної (професійно-тех-
нічної) освіти);

 – вилучення «застарілих», «неін-
формативних»,  дублюючих показ-
ників;

 – оновлення технології збирання 
статистичних даних;

 – удосконалення існуючої техноло-
гії обробки, аналізу та розповсюджен-
ня статистичної інформації;

 – оновлення  існуючої технології 
доступу до статистичної інформації;

 –формування  реєстру  підпри-
ємств,  замовників кадрів та прове-
дення опитування  їх на предмет уз-
годження переліку показників.

Ефективна модель  управління  та 
фінансування професійної освіти по-
лягає  в  децентралізації  управління 
та  автономії  закладів  професійної 
освіти з передачею реальних повно-
важень регіонам, замовникам кадрів 
та  закладам  освіти  для  здійснення 
реформаторських змін. Становлення 
відкритої  інтегрованої  інформацій-
ної системи є необхідною умовою пе-
реходу  до  децентралізованої  моделі 
управління  професійною  освіти  на 
основі системи відкритих доказових 
даних  і  запровадження  електронно-
го врядування в системі освіти. 

Побудова  єдиного  автоматизова-
ного  інформаційного  середовища  зі 
збору,  обробки та  верифікації  даних 
зі статистики професійної освіти за-
безпечується розробкою інформацій-
но-статистичного  блоку:  статистика 

професійної  (професійно-технічної) 
освіти, який включений до Інформа-
ційно-телекомунікаційної  системи 
«Державна  інформаційна  система 
освіти» (ІТС ДІСО).

Оновлення системи збирання, об-
робки,  зведення  та  надання  статис-
тичної  інформації щодо професійної 
(професійно-технічної)  освіти  відбу-
вається шляхом створення  інформа-
ційно-статистичного  блоку:  статис-
тика  професійної  (професійно-тех-
нічної) освіти у ІТС ДІСО.

ІТС ДІСО – структурований, логічно 
завершений  організаційно-техноло-
гічний комплекс серверних, програм-
них  та  автоматизованих  систем,  ін-
терфейсів  сполучення  комп’ютерних 
програм з базами даних, взаємопов’я-
заних  в  єдиному  процесі  управління 
освітніми структурами всіх рівнів під-
порядкування  –  від  закладів  загаль-
ної середньої освіти до органів управ-
ління  освітою.  ІТС  ДІСО  забезпечує 
передавання  даних,  автоматизацію 
формування  обов’язкової  державної 
статистичної звітності та інших адмі-
ністративно-управлінських  процесів 
на  рівні  органів  управління  освітою 
та їх подальшу передачу до ІТС ДІСО. 

Статистику  професійної  (профе-
сійно-технічної) освіти буде включе-
но  до  Інформаційно-телекомуніка-
ційної  системи  «Державна  інформа-
ційна система освіти» за блоками:

1. Загальні відомості про заклади 
професійної  (професійно-технічної) 
освіти. 

Даний  блок  містить  показники 
кількості  педагогічних  працівників, 
їх склад, віковий розподіл, стать;  ін-
формацію щодо наявності підвищен-
ня  кваліфікації  педагогічних  пра-
цівників  та  наявності  педагогічного 
звання. Всього 40 показників.
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Також  цей  блок  містить  статис-
тичну  інформації щодо кількості на-
вчально-матеріальних об’єктів за ти-
пами,  стан  комп’ютерного  забезпе-
чення    закладу  професійної  (профе-
сійно-технічної) освіти, архітектурну 
доступність, кількість навчально-ви-
робничих ділянок на підприємствах, 
типи  машин  і  обладнання,  загальна 
площа  земельних  угідь  (100  показ-
ників).

Блок  містить  вартісні  показники 
витрат  на  підготовку  одного  учня, 
слухача  закладу  професійної  (про-
фесійно-технічної)  освіти,  відповід-
но до отриманої ним кваліфікації та 
професії (8 показників).

Блок  містить  фінансові  показни-
ки,  що  характеризують  прибутко-
ву  економічну  діяльність  (ПЕД,  тис. 
грн)  закладу професійної (професій-
но-технічної) освіти, зокрема розмір 
доходів  від  платних  освітніх  послуг, 
виробництва  товарів  у  майстернях, 
лабораторіях,  реалізації  продук-
ції  рослинництва  та  тваринництва. 
Всього 4 показники.

2.  Рух  контингенту  учнів,  слуха-
чів  закладів  професійної  (професій-
но-технічної)  освіти  протягом  на-
вчального (календарного) року. 

В  даний  блок  статистичних  по-
казників  входять  кількість  учнів, 
слухачів  на  початок  навчального 
(календарного)  року,  в  тому  числі 
кількість прийнятих, тих що вибули 
та кількість учнів, слухачів на кінець 
навчального  (календарного)  року), 
кількість  прийнятих  учнів,  слухачів 
станом  на  1  вересня  навчального 
року, кількісні показники, що харак-
теризують  випуск  та  працевлашту-
вання. 

Статистичні  показники  даного 
блоку збираються, враховуючи  рівні 

освіти  (первинна  професійна  підго-
товка,  перепідготовка,  підвищення 
кваліфікації,  короткострокове  про-
фесійне  навчання); форму  навчання 
(денна,  вечірня,  навчання  на  робо-
чому  місці,  дуальна,  індивідуальна); 
джерело  фінансування  (кошти  дер-
жавного  бюджету,  кошти  місцево-
го  бюджету,  контракти  з  підприєм-
ствами,  установами,  організаціями, 
контракти з фізичними та/або юри-
дичними особами).

В  даному  блоці  також  міститься 
розподіл контингенту осіб за статтю, 
віком, соціальним станом, наявністю 
особливих  освітніх  потреб,  отрима-
ними  професіями  за  Класифікато-
ром професій України ДК 003:2010, в 
тому  числі  за  професіями  загально-
державного значення тощо.

Підсумовуючи  викладене,  можна 
зробити  висновки,  що  статистичні 
показники у сфері професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, які збира-
ються за означеними вище формами, 
є  застарілою,  вона  не  задовольняє 
потреб  користувачів,  інформаційно 
не забезпечує потреби ринку праці в 
якісних  статистичних  даних,  на  під-
ставі яких можна робити аналітичні 
судження  та  розробляти  управлін-
ські рішення, і як наслідок – потребує 
оновлення та удосконалення. 

Створення  інформаційно-статис-
тичного  блоку  щодо  професійної 
(професійно-технічної)  освіти  у  ІТС 
ДІСО дозволить: 

 • оптимізувати  статистичну  звіт-
ність у сфері професійної (професій-
но-технічної) освіти;

 • збирати, обробляти, формувати, 
зберігати статистичну інформацію, у 
сфері  професійної  (професійно-тех-
нічної) освіти; 
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 • створити  функціональний  реє-
стр  закладів  професійної  (професій-
но-технічної) освіти;

 • здійснювати  аналіз  кількісно-
го  та  якісного  складу  учнів,  слуха-
чів  у  закладах  професійної  (профе-

сійно-технічної)  освіти,  педагогіч-
них  працівників,  прогнозування  та 
вироб лення управлінських рішень у 
відповідності  до  державних  пріори-
тетів реформування освіти.
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Maryna Lyesnikova, Sergii Melnyk

BASIC METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR IMPROVING  
EXISTING STATISTICAL REPORTING IN VOCATIONAL  

(VOCATIONAL-TECHNICAL) EDUCATION
Abstract. The process of transferring statistical data is based on a three-tier struc-
ture (Department of Vocational Education of the Ministry of Education and Science 
of Ukraine, regional departments of education and science, the institution of voca-
tional (vocational-technical) education). The preliminary collection and processing 
of the data contained in the accounting documentation is carried out by the person 
in charge directly in the vocational (vocational-technical) education institution, as a 
result of which the registered statistical reports are signed by the director and sent 
to the Regional Department of Education and Science of Regional State Administra-
tion and Kyiv City State Administration. Updating the system of collecting, process-
ing, compiling and providing statistical information about vocational (vocational- 
technical) education is carried out by creating of an information and statistical unit: 
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statistics of vocational (vocational-technical) education, which is part of the State 
Information and Telecommunication Education Management System «DISO» 
(Ukrainian EMIS). The authors proposed to introduce the following updated indica-
tors in DISO: network of vocational (vocational-technical) education institutions – 24 
indicators (unit of measurement – unit); the movement of the contingent of students 
and trainees of vocational (vocational-technical) education institutions during the 
academic (calendar) year – 97 indicators (unit of measurement – individual), tea-
chers of vocational (vocational-technical) education institutions – 40 indicators (unit 
of measurement – individual), educational and material base – 100 indicators, the 
cost of teaching students and trainees of vocational (vocational-technical) education 
institutions – 8 indicators (unit of measurement – ths. UAH), profitable economic  
activity – 4 indicators (unit of measurement – ths. UAH).
Keywords: education, vocational (vocational-technical) education, statistics of vo-
cational (vocational-technical) education, object of statistical study, system of voca-
tional (vocational-technical) education, statistics user, statistical indicator, EMIS.
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Глобалізація сфери вищої освіти 
суттєво впливає на діяльність ЗВО 
на національному і міжнародному 
рівнях та зумовлює необхідність 
адекватної реакції з боку закладів 
вищої освіти (ЗВО) на ринку надання 
освітніх послуг. Забезпечення якості 
освітніх послуг, що мають відповіда-
ти рівню міжнародних стандартів й 
дозволяють ідентифікувати подаль-
шу траєкторію дій держави відповід-
но до управлінських потреб в умовах 
геополітичної освітньої конкуренції, 
є одним з пріоритетних завдань сьо-
годення.

Вивченню проблеми якості надан-
ня освітніх послуг ЗВО та розгляду 
можливих шляхів підвищення її рівня 
присвячено фундаментальні праці ві-
домих українських і зарубіжних вче-

них, серед яких: Т. Антонюк, Д. Бен-
нетт [1], Л. Борнман [2], К. Вайтенс [3], 
С. Гришко, Х-Б. Дані [2], В. Загорський, 
М. Іванчук, О. Кулік, С. Міттаг [2],  
Г. Плисенко, О. Родіонов, С. Фран-
ке [4], Е. Хавас [5], В. Хулпау [3]. Однак, 
з огляду на актуальність вивчення 
цього питання в умовах реформуван-
ня вищої освіти в Україні, зазначена 
проблема потребує подальшого до-
слідження.

Мета статті полягає в обґрунту-
ванні теоретичних засад ідентифіка-
ції якості освітніх послуг ЗВО України 
на базі аналізу міжнародного досвіду 
та надання практичних рекоменда-
цій щодо здійснення оцінки якості 
освітніх послуг у ЗВО.

За даними Державної служби ста-
тис тики України [6–7], не дивля-
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Анотація. Детерміновано ключову роль оцінки якості освітніх послуг для 
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перманентного відстеження результативності його діяльності. Інтерпре-
товано імперативи оцінки якості освітніх послуг ЗВО та надано практичні 
рекомендації щодо здійснення оцінки якості освітніх послуг в українських ЗВО.
Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти (ЗВО), студент, якість 
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Рис. 1. Літ. 11.
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чись на те, що кількість ЗВО І–ІІ та 
ІІІ–ІV рівнів акредитації протягом 
2013/2014–2017/2018 н. рр. зменши-
лася, а саме – на 22,2 % та 11,1 % від-
повідно, з одночасним скороченням 
контингенту студентів – з 329,0 тис. 
до 208,6 тис. та з 1723,7 тис. до 1330,0 
тис. студентів відповідно, вона досі 
залишається значною у межах однієї 
країни (рисунок). Проте, не зважаю-
чи на функціонування такої кількості 
українських ЗВО, кількість студентів, 
що обирають навчання за кордоном, 
постійно збільшується [8].

Так, наприклад, кількість україн-
ців в іноземних університетах у 2015/ 
2016 н. р. становила 66 668 осіб, а у 
2016/2017 н. р. за прогнозом CEDOS – 
щонайменше 72 000 осіб [8]. Тобто 
можна стверджувати, що фактично 
українські ЗВО функціонують в умо-
вах міжнародної конкуренції на рин-
ку надання освітніх послуг, що суттє-
во підвищує вимоги до якості здійс-
нення ними освітньої діяльності.

Масовизація й інтернаціоналізація 
вищої освіти у сучасних умовах вима-
гають імплементації відповідних ре-
форм у сфері вищої освіти для іденти-
фікації оцінки якості освітніх послуг 
українськими ЗВО та відслідковуван-
ня її змін не лише у певний дискрет-
ний період часу, але й у динаміці.

Ключовим компонентом рефор-
мування вищої освіти є систематич-
не забезпечення якості освітніх по-
слуг та адаптація діяльності ЗВО до 
нових вимог сьогодення. Комюніке 
конференції європейських міністрів 
«Створення Європейського просто-
ру вищої освіти» (Берлін, Німеччи-
на, 19.09.2003 р.), відповідальних за 
вищу освіту, визначає, що «якість 
вищої освіти знаходиться у центрі 
формування Європейського просто-
ру вищої освіти» [9]. Забезпечення 
якості викладання і навчання є го-
ловною темою для дискусій на між-
народному рівні, адже надання освіт-
ніх послуг на належному рівні, тобто 

Рисунок. Кількість закладів І–ІІ (а), ІІІ–ІV (б) рівнів акредитації та контингент 
студентів в Україні на початок 2013/2014–2017/2018 н. рр.

Побудовано автором за даними: Збірник «Статистичний щорічник України». 2016 рік.  
URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (дата звернення 21.05.2018); 
Статистичний збірник «Вища освіта в Україні». 2017 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.
ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm (дата звернення 21.05.2018).
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відповідно до міжнародних стандар-
тів, відіграє центральну роль у стра-
тегічному плануванні розвитку сфе-
ри вищої освіти в цілому [1; 3; 5].

Забезпечення якості освітніх по-
слуг ЗВО – вибір політики, спрямо-
ваної на підтримку та підвищення 
якості освітніх послуг, спираючись 
на постійну оцінку ЗВО та зіставлен-
ня передбачуваних й отриманих ре-
зультатів з метою виявлення джерел 
його дисфункціональної діяльності. 
Ірландська асоціація університетів 
[10] зазначає, що забезпечення яко-
сті освітніх послуг ЗВО передбачає 
врахування політики та процедур 
забезпечення якості; затвердження, 
моніторинг та періодичний огляд на-
вчальних програм; оцінку діяльності 
студентів; кількісну та якісну оцінку 
науково-викладацького складу тощо.

Вирішальне значення при підви-
щенні якості освітніх послуг ЗВО ма-
ють:

 – освітнє середовище;
 – компетентність науково-викла-

дацького персоналу, а також наявність 
у них практичного досвіду;

 – систематична оцінка освітньої та 
дослідницької діяльності ЗВО, а також 
діагностика успішності контингенту 
студентів.

Складовими механізму підвищен-
ня якості освітніх послуг ЗВО можуть 
бути, зокрема, програми розвитку і 
навчання персоналу; визнання, на-
городи та стимули за індивідуальний 
внесок персоналу і студентів; премі-
ювання. Деякі з цих складових вже 
традиційно використовуються на 
практиці українськими ЗВО з огляду 
на їх ефективність.

З середини 1980-х років у Захід-
ній Європі були встановлені систе-
матичні процедури забезпечення 

якості освіти та підвищення її за 
допомогою оцінювання. Франція 
провела оцінку ЗВО (інституцій-
на оцінка) у 1984 р.; Фінляндія – на 
початку 1990-х років. Оцінка на-
вчальних програм (оцінка програм) 
була введена у Нідерландах, Сполу-
ченому Королівстві та Данії у кінці  
1980-х – початку 1990-х років та у Ні-
меччині – в середині 1990-х років [2]. 

З метою аналізу національних сис-
тем оцінки якості наданих освітніх 
послуг, визначення їх відмінностей, 
а також розробки спільних моделей 
оцінки проведено ряд досліджень 
провідними вченими та експертами 
у сфері вищої освіти починаючи з 
середини 1990-х років у Європі та за 
її межами [2; 4; 5; 11]. Досвід, нако-
пичений у ході дослідження різних 
країн дозволяє стверджувати, що ба-
гатоетапна процедура оцінки якості 
освітніх послуг, як основний інстру-
мент оцінки викладання та навчання 
у ЗВО, є дієвою та отримала широке 
розповсюдження.

Багатоетапна процедура оцінки 
якості освітніх послуг ЗВО починаєть-
ся з внутрішньої оцінки, що передба-
чає аналіз сильних і слабких сторін 
ЗВО. Наступним кроком є зовнішня 
оцінка, де проводиться оцінка струк-
турних підрозділів ЗВО, визначається 
кількість програм, що користується 
попитом серед студентів тощо, а та-
кож здійснюється підготовка зовніш-
нього звіту. Етап подальшої діяльно-
сті передбачає виконання рекоменда-
цій експертів-рецензентів звіту [2].

У цьому контексті сприяння роз-
робці адаптованої внутрішньої ін-
ституційної інфраструктури ЗВО для 
забезпечення його результативної 
діяльності відповідно до міжнарод-
них стандартів, у тому числі для під-
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вищення якості освітніх послуг, є не-
обхідною умовою. 

Ґрунтуючись на результатах до-
слідження та аналізу практичного 
досвіду функціонування ЗВО на між-
народному рівні [1–5; 11], для перма-
нентного відстеження результатив-
ності діяльності українських ЗВО у 
різних сферах запропоновано ство-
рити спеціальний орган з оцінки яко-
сті освітніх послуг ЗВО. Головними 
завданнями такого органу має бути 
проведення діагностики та оцінки 
якості освітніх послуг ЗВО у межах 
повноважень, а також формування 
узагальнених аналітичних звітів та 
надання обґрунтованих пропози-
ції щодо підвищення якості освітніх 
послуг ЗВО для прийняття управ-
лінських рішень. У деяких випадках, 
оцінка якості освітніх послуг ЗВО 
буде свідчити про необхідність пе-
регляду його місії, візії та цілей з ог-
ляду на їх нерелевантність в умовах 
постійних змін уподобань студентів, 
підвищення вимог до науково-ви-
кладацького складу, а також запитів 
стейкхолдерів.

Активне реформування сфери ви-
щої освіти в Україні ґрунтується на 
нових засадах фінансування ЗВО, у 
тому числі на імплементації моделі 
фінансування ЗВО з використанням 
формульного підходу, який перед-
бачає врахування певного переліку 
індикаторів. У цьому випадку, за ре-
зультатами діагностики аналітичних 
звітів органу з оцінки якості освітніх 
послуг, керівництво ЗВО мало б мож-
ливість розробляти план тактичних 
заходів для підвищення результатив-
ності діяльності ЗВО, зокрема для під-
вищення якості освітніх послуг, а та-
кож вносити відповідні корегування у 
поточний стратегічний план ЗВО.

Враховуючи вищезазначене, уза-
гальнені аналітичні звіти органів 
з оцінки якості освітніх послуг ЗВО 
можуть бути використані як для 
вну трішньої оцінки його діяльності, 
так і Міністерством освіти і науки 
Украї ни для оцінки якості освітніх 
послуг ЗВО. Наприклад, така ін-
формація може бути корисною для 
здійснення моніторингу діяльності 
ЗВО у динаміці на національному 
рівні, що дасть можливість об’єктив-
но оцінити зміни у функціонуванні 
ЗВО та порівняти їх з ЗВО-конку-
рентами на національному та між-
народному ринках надання освітніх 
послуг.

Нижче інтерпретовано імперати-
ви оцінки якості освітніх послуг ЗВО, 
що доцільно проводити спеціально-
му уповноваженому органу у ЗВО:

1. Узгодженість з місією, візією, ці-
лями і планами ЗВО.

2. Прозора та всебічна оцінка ді-
яльності усіх структурних підрозді-
лів ЗВО, у тому числі, їх освітньої, на-
укової та інших видів діяльності.

3. Залучення стейкхолдерів, екс-
пертів (у тому числі міжнародних) 
для проведення оцінки якості освіт-
ніх послуг ЗВО.

4. Висвітлення діяльності щодо 
оцінки якості освітніх послуг ЗВО, 
тобто публікація аналітичних зві-
тів про хід кожного етапу оцінки 
якості освітніх послуг та отримані 
результати, а також забезпечення 
вільного онлайн- та офлайн-досту-
пу до них.

Перевагами утворення та функ-
ціонування органу з оцінки якості 
освітніх послуг для українських ЗВО 
(на базі аналізу [1–2; 10–11]) є:

 – генерування інформації про ді-
яльність всіх структурних підрозділів 
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ЗВО (місія, функції), а також відобра-
ження кількісного і якісного складу 
кадрів, контингенту студентів;

 – забезпечення перевірки відпо-
відності якості освітніх послуг ЗВО 
міжнародним стандартам;

 – формування узагальненого ана-
літичного звіту у розрізі всіх структур-
них підрозділів про результативність 
функціонування ЗВО, що у подаль-
шому виступить базою оцінки якості 
освітніх послуг ЗВО;

 – відстеження значень індикато-
рів, що формують якість освітніх 
послуг ЗВО;

 – забезпечення комплексного ана-
лізу діяльності ЗВО;

 – ідентифікація та аналіз сильних, 
слабких сторін, можливостей і загроз 
ЗВО з метою розробки заходів щодо 
підвищення якості освітніх послуг 
ЗВО;

 – виявлення недоліків у внутріш-
ній і зовнішній політиці ЗВО, у тому 
числі в процедурних, організаційних 
та інших аспектах, враховуючи рівень 
викладання, навчання, проведення 
наукових досліджень, що контролю-
ються ЗВО;

 – виявлення причин недостатньої 
для належного функціонування ЗВО 
та його сталого розвитку в освітньо-
му і науковому просторі кількості 
ресурсів;

 – визначення траєкторії подаль-
ших дій ЗВО з підвищення якості 
надання освітніх послуг.

Таким чином, утворення та функ-
ціо нування спеціального органу з 
оцін ки якості освітніх послуг ЗВО 
завдяки перманентній роботі, яка 
спрямована на підвищення якості 
освітніх послуг, призведе до зростан-
ня конкурентоспроможності україн-
ських ЗВО. Це стане можливим завдя-
ки швидкій реакції на зміни у сфері 
вищої освіти за рахунок підготовки 
планів тактичних і стратегічних дій, 
що передбачають стабільне й ефек-
тивне функціонування ЗВО у довго-
строковій перспективі. 

Отже, за результатами досліджен-
ня обґрунтовано визначальну роль 
оцінки якості освітніх послуг для 
українських ЗВО та детерміновано 
специфіку забезпечення якості їхніх 
освітніх послуг. На базі діагностики та 
аналізу міжнародного досвіду оцінки 
якості освітніх послуг обґрунтовано 
теоретичні засади ідентифікації яко-
сті освітніх послуг ЗВО України. За-
пропоновано створення спеціального 
органу з оцінки якості освітніх послуг 
ЗВО для моніторингу результатив-
ності його діяльності у різних сферах 
та надано практичні рекомендації 
щодо здійснення оцінки якості освіт-
ніх послуг в українських ЗВО.
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Alona Natorina

THEORETICAL BASIS FOR QUALITY ASSESSMENT 
IDENTIFICATION OF EDUCATIONAL SERVICES  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract. The globalization of higher education significantly influences the activi-
ties of higher education institutions at the national and international levels and ne-
cessitates an adequate response from higher education institutions (HEIs) in the edu-
cational services market. One of the priority tasks of today is to ensure the quality of 
educational services, which must meet the level of international standards and allow 
to identify the further trajectory of government actions in accordance with manage-
ment needs in the context of geopolitical educational competition. Taking into con-
sideration an importance and relevance of the problem of ensuring the educational 
services quality in Ukraine, the aim of the article is to substantiate the theoretical 
basis for identifying the quality of educational services in Ukrainian HEIs based on 
the analysis of international experience and to provide practical recommendations 
of implementation of the quality assessment of educational services in HEIs. Accord-
ing to the research results, the key role of the quality assessment of educational ser-
vices for Ukrainian HEIs has been determined and the specific character of its provid-
ing has been detailed. The theoretical basis of the quality assessment identification of 
educational services of Ukrainian HEIs has been substantiated. It is proposed to es-
tablish a special body for quality assessment of HEIs’ educational services for perma-
nent monitoring of the effectiveness of their activities. The imperatives of the quality 
assessment of HEIs’ educational services have been interpreted and practical recom-
mendations of implementation for the quality assessment of educational services in 
Ukrainian HEIs have been presented.
Keywords: higher education, higher education institutions (HEIs), student, quality of 
educational services, quality assessment of educational services.
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Модернізація системи української 
вищої освіти в умовах євроінтеграції 
супроводжується різновекторними 
та масштабними трансформаціями 
механізмів управління закладами 
вищої освіти. Високий рівень якості 
освітніх послуг вимагає досконалого 
кадрового забезпечення навчально-
го процесу. Професійна майстерність 
науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти, як головних 
учасників освітнього процесу, пов’я-
зана, передусім, з розробленням та 
використанням фундаментального 
за рівнем наукового опрацювання, 
інноваційно орієнтованого за зміс-
том, педагогічно та методично ви-
віреного за формами та методами 
подання нав чального матеріалу, що 
сприятиме формуванню професій-
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ОПЛАТА ПРАЦІ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
СТАН ТА ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МІНІМАЛЬНОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Анотація. Виокремлено суб’єкти та інструментарій формування механізмів 
і систем оплати праці у сфері вищої освіти. Обґрунтовано поширення почасо-
вої форми оплати праці та структуру заробітної плати для її систем. Роз-
крито зміст проведеної реформи мінімальної заробітної плати та її наслідки 
для практики оплати праці в державних закладах вищої освіти. Наведено ар-
гументи щодо низького рівня конкурентоспроможності заробітної плати у 
сфері вищої освіти. Визначено першочергові завдання, вирішення яких сприя-
тиме підвищенню рівня конкурентоспроможності заробітної плати в дер-
жавних закладах вищої освіти. 
Ключові слова: заклади вищої освіти, науково-педагогічні працівники, опла-
та праці, мінімальна заробітна плата, диференціація заробітної плати, 
контрактна система наймання й оплати праці.
Рис. 2. Літ. 12.
JEL classification: I21, І28.
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них компетентностей випускників. 
Результативність діяльності науко-
во-педагогічних працівників суттєво 
залежить від ступеня їх мотивовано-
сті. Серед численних управлінських 
інструментів сильним мотиваційним 
потенціалом наділена оплата пра-
ці, питання вдосконалення якої не 
втрачають актуальності в контексті 
наукового дискурсу та практичних 
підходів.

Науково-прикладне підґрунтя 
механізмів та інструментарію орга-
нізації заробітної плати закладено 
в публікаціях українських вчених – 
Д. Богині, М. Ведернікова, І. Гнибіден-
ка, О. Грішнової, В. Данюка, Т. Кір’ян, 
А. Колота, Т. Костишиної, Г. Кулікова, 
В. Лагутіна, Е. Лібанової, Л. Лісогор, 
І. Новак, В. Новікова, О. Новікової, 
В. Онікієнка, О. Павловської, І. Петро-
вої, М. Семикіної, С. Цимбалюк, Л. Ша-
ульської та ін. Проблематика оплати 
праці в закладах вищої освіти в нау-
ковому доробку вітчизняних науков-
ців знайшла відображення у працях 
М. І. Карліна, А. В. Ломоносова через 
дослідження теоретичних та прак-
тичних проблем стимулювання й оп-
лати праці в освітньо-науковій сфері 
за умов переходу до ринкової еко-
номіки [1]; аналіз соціально-еконо-
мічних передумов формування ор-
ганізаційно-економічного механіз-
му управління оплатою праці у ЗВО 
України та концептуальних підходів 
щодо його вдосконалення на осно-
ві регулювання кількості штатних 
посад науково-педагогічних праців-
ників [2]; розроблення пропозицій 
щодо шляхів удосконалення оплати 
праці у вищій освіті в частині покра-
щення фінансового забезпечення 
оплати праці, удосконалення Єдиної 
тарифної сітки та поліпшення прак-

тики формування додаткової заро-
бітної плати [3].

Узагальнення наукового доробку 
зазначених авторів засвідчило, що в 
умовах масштабних соціальних ре-
форм назріла потреба комплексного 
дослідження системи оплати праці в 
державних закладах вищої освіти та 
вдосконалення інструментарію за-
безпечення конкурентоспроможно-
сті заробітної плати науково-педаго-
гічних працівників.

Виходячи з актуальності теми, 
головною метою статті є досліджен-
ня сучасного стану оплати праці в 
державних закладах вищої освіти в 
контексті реформи мінімальної заро-
бітної плати та визначення страте-
гічних векторів підвищення конку-
рентоспроможності заробітної плати 
науково-педагогічних працівників.

Акцентуємо увагу на тому, що ме-
ханізми та системи оплати праці у 
сфері вищої освіти формуються як 
державою, так і окремим закладом 
вищої освіти. Зокрема, державою 
створюється нормативно-правове 
поле, за рахунок коштів державного 
бюджету здійснюється оплата праці 
працівників державних закладів ви-
щої освіти. З боку освітніх установ 
можуть створюватись такі умови 
організації та оплати праці, що спро-
можні посилити інтерес найманих 
працівників щодо роботи в тому чи 
іншому закладі вищої освіти, зокре-
ма порівняно високий розмір заро-
бітної плати, що забезпечується ви-
платою частини винагород за працю 
за рахунок альтернативних джерел 
фінансування.

Практика незаперечно свідчить: 
всю систему стимулів, що застосо-
вується у практиці оплати праці на-
уково-педагогічних працівників, як 
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головних суб’єктів навчального про-
цесу, можна розподілити на дві під-
системи: 

1) підсистема стимулів, орієнтова-
них на виконання посадових функцій 
та обов’язків; 

2) підсистема стимулів, спря-
мованих на досягнення особливих 
результатів педагогічної, наукової, 
науково-технічної та інноваційної 
діяльності.

Зауважимо, що в основу форму-
вання дієвого механізму оплати пра-
ці у сфері вищої освіти має бути по-
кладена ринкова теорія заробітної 
плати. Вдосконалення системи оп-
лати праці можливе за умови залеж-
ності величини заробітної плати від 
складності виконуваних функцій та 
результатів діяльності. Такий підхід 
дозволяє визначити заробітну плату 
як ціну послуг з праці, що сплачуєть-
ся за використання найманої праці 
у процесі надання освітніх послуг та 
створення інноваційних продуктів.

У розвиток попередньої тези під-
креслимо, що в силу особливостей 
змісту та результатів праці науко-
во-педагогічного персоналу у сфе-
рі вищої освіти поширена почасова 
форма оплати. Для її систем харак-
терна типова структура заробітної 
плати – основна та додаткова заро-
бітна плата, кожна з яких виконує 
певні функції. Посадовий оклад, як 
основна заробітна плата науково-пе-
дагогічних працівників державних 
закладів вищої освіти, має певні осо-
бливості: регулюється державою і є 
гарантованою величиною доходу, що 
залежить від рівня кваліфікації. Роз-
міри посадових окладів визначають-
ся на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати пра-
ці працівників бюджетних установ, 

закладів і організацій, затвердже-
ної постановою Кабінету Міністрів 
Украї ни від 30.08.2002 № 1298 «Про 
оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів з оплати праці працівни-
ків установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» 
[4] з урахуванням низки змін, вне-
сених постановами Кабінету Міні-
стрів України. Так, після реформи 
мінімальної заробітної плати, про-
веденої наприкінці 2016 року, поса-
дові оклади (тарифні ставки, ставки 
заробітної плати) з 1 січня 2017 р. 
розраховуються виходячи з розміру 
посадового окладу (тарифної став-
ки) працівника 1 тарифного розряду, 
встановленого у розмірі прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб 
станом на 1 січня календарного року. 
Натомість, до реформування системи 
оплати праці, зокрема шляхом збіль-
шення вдвічі мінімальної заробітної 
плати, розмір посадового окладу (та-
рифної ставки) працівника 1 тариф-
ного розряду Єдиної тарифної сітки 
встановлювався на рівні мінімальної 
заробітної плати. Починаючи з січня 
2017 р. змінено не лише розмір міні-
мальної заробітної плати як держав-
ної соціальної гарантії, принци пово 
іншою стала її соціально-еко но мічна 
природа. Зокрема, згідно з положен-
нями Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України» від 06.12.2016 № 1774-VIII 
мінімальна заробітна плата тракту-
ється як встановлений законом мі-
німальний розмір оплати праці за 
виконану працівником місячну (го-
динну) норму праці. В попередній 
редакції Закону України «Про опла-
ту праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР 
мінімальну заробітну плату було 
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визначено як законодавчо встанов-
лений розмір заробітної плати за 
просту, некваліфіковану працю, ниж-
че за який не може оплачуватися ви-
конана працівником місячна (годин-
на) норма праці (обсяг робіт). Слід 
наголосити, що мінімальна заробіт-
на плата є грошовим еквівалентом, 
який забезпечує задоволення потреб 
простого відтворення робочої сили 
найнижчої кваліфікації за умов, коли 
трудовий процес відбувається у ме-
жах суспільно нормальної інтенсив-
ності праці. 

Звертаючись до проблематики ре-
формування системи оплати праці, 
підкреслимо, що суть проведеної ре-
форми мінімальної заробітної плати 
звелась до включення в розмір міні-
мальної заробітної плати всіх доплат 
і надбавок, окрім доплат за роботу 
у важких і шкідливих умовах праці. 
Натомість, в базу для розрахунку за-
робітних плат було закладено про-
житковий мінімум для працездатних 
осіб станом на 1 січня 2017 р. в розмі-
рі 1600 грн, що відповідало мінімаль-
ній заробітній платі станом на гру-
день 2016 року. В результаті чинна 
в нинішній час Єдина тарифна сітка 
з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій галузей бю-
джетної сфери втратила диференціа-
цію в розмірах посадових окладів з 1 
до 11 тарифних розрядів, що слід ви-
знати неприпустимим явищем «зрів-
нялівки» заробітної плати праців-
ників, які виконують роботу різного 
рівня складності. Зауважимо, що до 
цього діапазону тарифної сітки від-
несено як робочі місця допоміжного 
персоналу, який виконує низькоква-
ліфіковану роботу, так і окремі керів-
ні посади закладів вищої освіти – по-
сади керівників основних підрозді-

лів, які не віднесено до педагогічних 
посад; посада головного інженера; 
посади керівників планово-фінан-
сових та планово-економічних під-
розділів; посади керівників інших 
підрозділів. Окрім того, незначною 
є диференціація в розмірі посадових 
окладів за 11 та 12 тарифними роз-
рядами. Так, мінімальну заробітну 
плату як державну соціальну гаран-
тію з 1 січня 2018 року встановлено 
в розмірі 3723 грн [5], а посадовий 
оклад за 12 тарифним розрядом ста-
новить 3735 грн, перевищуючи роз-
мір посадового окладу попереднього 
тарифного розряду лише на 12 грн 
(0,32 %), що є неприпустимим яви-
щем щодо диференціації заробітної 
плати.

Досвід оплати праці працівників 
закладів вищої освіти на основі Єди-
ної тарифної сітки виявив як пере-
ваги, так і недоліки даної системи. 
Проте, головну перевагу – спробу 
ув’язати розміри заробітної плати з 
темпами інфляції не шляхом кори-
гування посадових окладів, а шля-
хом визначення їх величини через 
підвищення розміру мінімальної за-
робітної плати – знівельовано після 
реформи мінімальної заробітної пла-
ти. Натомість посилились перекоси 
в розмірах посадових окладів та їх 
диференціації як головних чинників, 
що формують конкурентоспромож-
ність заробітної плати.

Посадові оклади за посадами 
нау ково-педагогічних працівни-
ків, що віднесені до тарифних роз-
рядів в діапазоні від 15 до 19, з  
1 січня 2018 року встановлено в роз-
мірі 4546 грн, 4916 грн, 5286 грн, 
5656 грн, 6026 грн відповідно. 

Як видно з рис. 1, впродовж 2013–
2017 рр. номінальна середньомі-
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сячна заробітна плата у сфері вищої 
освіти зросла у 2 рази – з 3317 до 
6710 грн. Проте, її розмір до сьогодні 
залишається меншим, ніж в економі-
ці України в цілому та окремих видах 
економічної діяльності. Так, суттє-
вою є різниця в розмірах номінальної 
середньомісячної заробітної плати у 
вищій освіті та сферах, які впродовж 
багатьох років займають лідерські 
позиції за цим показником – сфері 
авіаційного транспорту і фінансо-
вої та страхової діяльності. Розрив 
в показниках середньомісячної за-
робітної плати у сфері вищої осві-
ти та авіаційного транспорту досяг 
критичної точки у 2017 р. та склав 
24378 грн, тобто у 2017 р. розмір се-
редньомісячної заробітної плати в 
розрахунку на одного працівника у 
сфері вищої освіти, де відбувається 

формування людського капіталу на-
ціональної економіки, був у 4,6 раза 
меншим, ніж у галузі авіаційного 
транспорту. Дані рис. 1 засвідчують 
значне відставання вищої освіти і від 
фінансової та страхової діяльності за 
досліджуваним показником. 

Впродовж 2013–2017 рр. дина-
міка показника середньомісячної 
заробітної плати у сфері вищої осві-
ти характеризується трендом не-
значного зростання. Так, у 2013 р. 
в порівнянні з попереднім роком 
розмір середньомісячної заробіт-
ної плати зріс на 6,1 % (з 3127 грн 
до 3317 грн), у 2014 р. – на 2,3 % 
(з 3317 грн до 3392 грн), у 2015 р. 
приріст показника склав 13,4 % (з 
3392 грн до 3845 грн), у 2016 р. – 
21,2 % (з 3845 грн до 4661 грн), 
у 2017 р. – 44,0 % (з 4661 грн до 

Рис. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати у сфері вищої освіти  
за 2013–2017 рр. у порівнянні з середньою заробітною платою в Україні  

та окремими видами економічної діяльності

Побудовано за даними Державної служби статистики України. 
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6710 грн). Для порівняння: в еконо-
міці України в цілому за всіма видами 
економічної діяльності прирощен-
ня розміру середньомісячної заро-
бітної плати у 2013 р. склало 7,9 % 
(з 3041 грн до 3282 грн), у 2014 р. – 
на 6,0 % (з 3282 грн до 3480 грн), 
у 2015 р. – 20,5 % (з 3480 грн до 
4195 грн), у 2016 р. – 23,6 % (з 
4195 грн до 5183 грн), у 2017 р. – 
37,1 % (з 5183 грн до 7104 грн), що 
не має значних відхилень від темпів 
зростання середньомісячної заробіт-
ної плати у сфері вищої освіти. При 
цьому реформа мінімальної заробіт-
ної плати позначилась на зростанні 
показника середньомісячної заро-
бітної плати у сфері вищої освіти 
більшими темпами, ніж загалом в 
економіці України (44 % та 37,1 % 
відповідно). Проте, розмір середньо-
місячної заробітної плати у сфері ви-
щої освіти впродовж останніх трьох 
років є значно меншим за цей показ-
ник не лише за сферами економічної 
діяльності, які утримують лідерські 
позиції, а й по економіці України в 
цілому та по промисловості, що за-
свідчує про низький рівень конку-
рентоспроможності заробітної плати 
у сфері вищої освіти. Натомість пе-
ревищення в порівнянні зі сферами- 
аутсайдерами (поштова та кур’єрська 
діяльність, сільське господарство) – 
незначне. 

Впродовж 2013–2017 рр. серед-
ньомісячна заробітна плата у сфері 
освіти згідно з офіційними даними 
Державної служби статистики Украї-
ни складала лише 72,7–82,7 % від 
рівня середньої заробітної плати за 
всіма видами економічної діяльно-
сті. Міжнародний досвід свідчить, 
що, зокрема, в східноєвропейських 
країнах, таких як Польща, Угорщина, 

Словаччина, Чехія, цей показник у 
2013–2017 роках був значно вищим 
(Польща – 100,1–107,6 % [6], Угорщи-
на – 100,1–104,2 % [7], Чехія – 97,1–
99,8 % [8], Словаччина – 87,6–92,1 % 
[9; 10]), загалом спостерігається тен-
денція утримання цього показника 
на рівні не нижче значення серед-
ньої заробітної плати за всіма вида-
ми економічної діяльності.

Дані огляду заробітних плат, про-
веденого кадровим порталом work.
ua [11] (рис. 2), свідчать, що розмір 
середньої заробітної плати в Украї-
ні як за резюме, так і за вакансіями,  
у 2017 р. суттєво перевищував роз-
мір середньомісячної заробітної 
плати у сфері вищої освіти, що є чер-
говим свідченням низької конкурен-
тоспроможності заробітної плати в 
досліджуваній сфері.

Зазначимо, що чинній Єдиній та-
рифній сітці притаманний прогре-
сивно-регресивний принцип збіль-
шення тарифних коефіцієнтів, що не 
можна визнати раціональним підхо-
дом у побудові тарифної системи оп-
лати праці. Також порушено вимоги 
«порогу відчутності» як мінімально 
необхідного (нижнього) рівня різ-
ниці між тарифними ставками (по-
садовими окладами) двох суміжних 
розрядів (кваліфікаційних груп), що 
є свідченням неадекватного відобра-
ження в тарифних умовах відміннос-
тей у складності праці (кваліфікації 
працівників) та наявності перекосів 
у диференціації основної заробітної 
плати.

Незначний розрив у розмірі та-
рифної ставки (посадового окладу) 
за суміжними посадами науково-пе-
дагогічних працівників виступає 
демотиватором підвищення рівня 
кваліфікації шляхом здобуття науко-
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вого ступеня. Елементи додаткової 
заробітної плати – надбавки, допла-
ти, премії, інші заохочувальні та ком-
пенсаційні виплати, є більш гнучким 
елементом заробітної плати, який 
дозволяє стимулювати як підвищен-
ня рівня компетентності, так і ре-
зультативність праці науково-педа-
гогічних працівників. 

Згідно з положеннями Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тариф-
ної сітки розрядів і коефіцієнтів з оп-
лати праці працівників установ, за-
кладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери» передбачено 
встановлення та виплату надбавок 
за високі досягнення у праці, за вико-
нання особливо важливої роботи (на 
строк її виконання), за складність, 
напруженість у роботі – у розмірі до 

50 % посадового окладу (ставки за-
робітної плати, тарифної ставки); 
за знання та використання в роботі 
іноземної мови: однієї європейської – 
10 %, однієї східної, угро-фінської або 
африканської – 15 %, двох і більше 
мов – 25 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати). При цьому надбав-
ка не встановлюється працівникам, 
для яких вимогами для зайняття по-
сади передбачено знання іноземної 
мови, що підтверджено відповідним 
документом. Розмір передбачених 
доплат становить: 50 % посадового 
окладу (тарифної ставки) – за вико-
нання обов’язків тимчасово відсут-
ніх працівників, за суміщення профе-
сій (посад), за розширення зони об-
слуговування або збільшення обсягу 
виконуваних робіт; за вчене звання 
професора – 33 % посадового окладу 
(ставки заробітної плати), доцента, 

Рис. 2. Динаміка середньомісячної заробітної плати у сфері вищої освіти  
в 2017 році, грн

Джерело: Графік зміни середньої зарплати. Україна. 2017 рік. URL: https://www.work.
ua/ua/stat/salary/?time=year2017 (дата звернення 12.05.2018). 

72
72

73
80

73
95

74
07 76

80

75
57 78

80 81
13

78
38 83

22

84
26 86

64

82
87

78
45 81

60 83
09 85

67 89
39

88
89 92

83

93
35 95
12 96
87

10
06

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

03.01 07.02 07.03 04.04 02.05 06.06 04.07 01.08 05.09 03.10 07.11 05.12

за вакансіями за резюме



“Освітня аналітика України” • 2018 • № 3 (4)

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

103

старшого наукового співробітника – 
25 % посадового окладу (ставки за-
робітної плати); за науковий ступінь 
доктора наук – 25 % посадового окла-
ду (ставки заробітної плати), канди-
дата наук, доктора філософії – 15 % 
посадового окладу (ставки заробіт-
ної плати). Положеннями нового За-
кону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII передбачено, 
що керівництво закладу вищої освіти 
може встановити більший розмір до-
плат за рахунок власних надходжень, 
а також відповідно до законодавства, 
статуту та колективного договору 
визначає порядок, встановлює роз-
міри доплат, надбавок, премій, мате-
ріальної допомоги та заохочення для 
науково-педагогічних та інших пра-
цівників вищих навчальних закладів 
[12].

Щодо окреслених положень нор-
мативно-правового поля оплати пра-
ці науково-педагогічних працівників, 
на думку авторів, неправомірно від-
носити елементи заробітної плати, 
що мають соціально-економічну при-
роду надбавок, передбачаючи додат-
кове заохочення за підвищення рівня 
професійної компетентності шляхом 
здобуття наукового ступеня та вче-
ного звання, до доплат, оскільки до-
плати – це виплати компенсаційного 
характеру, які дозволяють нівелюва-
ти відхилення від нормальних умов 
праці. 

На сучасному етапі розвитку еко-
номіки та суспільства сфера вищої 
освіти, як вид економічної діяльності, 
інтегрує в собі три головні компонен-
ти – проведення досліджень фунда-
ментального та прикладного харак-
теру, підготовку фахівців для потреб 
економіки, інноваційну діяльність 
та бізнес, пов’язаний із трансфертом 

розробок та кадровим супроводом 
бізнес-проектів.

Є всі підстави стверджувати, що 
науково-педагогічній діяльності 
притаманна низка специфічних рис, 
серед яких – переважно індивіду-
альний характер, складність оціню-
вання результатів праці у кількісних 
показниках, висока частка творчих 
видів діяльності, відсутність пропор-
ційної залежності та значний розрив 
в часі між затратами та результатами 
праці, професійна відповідальність 
за передачу системи знань теоре-
тичного та емпіричного характеру, 
важливість статусної позиції, профе-
сійного визнання колег та суспільної 
значущості. 

Важливим моментом праці у сфе-
рі вищої освіти є підвищення якості 
підготовки фахівців на основі вико-
ристання в освітньому процесі ре-
зультатів інноваційної діяльності 
науково-педагогічного персоналу. 
Тому на практиці освітні функції та 
наукова робота повинні бути невід-
дільними, що значною мірою має за-
безпечити стимулювання наукової 
творчості викладацького корпусу. 
Сучасний викладач має бути успіш-
ним науковцем, аби черпати прин-
ципово нові знання та інформацію 
інноваційного змісту, призначені 
для студентської аудиторії, з резуль-
татів власних наукових досліджень. 
Викладацька діяльність, по суті, має 
стати своєрідним підсумком науко-
вої роботи. Отже, однією з переду-
мов високої якості освітніх послуг є 
забезпечення конпетентності науко-
во-педагогічного персоналу на осно-
ві здобуття наукового ступеня. Про-
те, в більшості вітчизняних закла-
дів вищої освіти наукова діяльність 
здійснюється без додаткового мате-
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ріального заохочення. Головний мо-
тив публікаційної активності та тех-
нічної винахідливості викладачів – 
виконання умов контракту в части-
ні наукової діяльності. Найбільш 
високий рівень наукової активності 
характерний для періоду підготов-
ки дисертаційних робіт. Тому саме 
оплаті праці належить винятково 
важливе значення серед інструмен-
тів стимулювання професійного роз-
витку працівників як системно орга-
нізованого процесу підготовки до 
виконання складніших функцій та 
професійно-кваліфікаційного про-
сування.

Зазначимо, що дієвим управлін-
ським інструментом у сфері вищої 
освіти є контрактна система най-
мання та оплати праці. Узагальнення 
наукового доробку та законодавчих 
положень дозволяє характеризува-
ти контракт як різновид трудового 
договору, що укладається в письмо-
вій формі на певний термін на основі 
взаємних зобов’язань і являє собою 
угоду між найманим працівником 
та роботодавцем, згідно якої одна 
сторона зобов’язується виконувати 
роботу за певною спеціальністю, ква-
ліфікацією, посадою або з певними 
результатами, а інша – виплачувати 
заробітну плату та забезпечувати 
належні умови праці. Контракт, на 
відміну від трудового договору, укла-
дається в тих випадках, коли викону-
вана робота за своїм характером та 
очікуваними результатами вимагає 
від виконавця особливих професій-
них якостей, здібностей, ініціативи 
та самостійності.

Слід акцентувати увагу на тому, 
що організація та оплата праці на-
уково-педагогічних працівників за 
контрактною системою наймання 

переслідує три головні цілі: макси-
мальне розкриття творчих здібнос-
тей працівника, надання керівникові 
широких прав у вирішенні кадро-
вих питань; конкретизація прав та 
обов’язків сторін і визначення санк-
цій за їх порушення; оптимізація ви-
користання ресурсів.

При найманні на роботу науко-
во-педагогічних працівників на умо-
вах контракту важливо враховувати, 
що контрактна угода спрямована 
на залучення до діяльності дано-
го роду найбільш кваліфікованих 
працівників, на забезпечення умов 
для ініціативності та самостійності 
з урахуванням індивідуальних зді-
бностей та професійних навичок, на 
підвищення взаємної відповідаль-
ності сторін контракту. Специфіка 
укладання контрактних договорів 
з науково-педагогічними працівни-
ками визначається динамізмом ви-
конуваних ними трудових функцій, 
оскільки індивідуальні плани робо-
ти змінюються щорічно. При форму-
ванні дієвих систем матеріального 
стимулювання ступінь змін у вели-
чині та структурі педагогічного на-
вантаження, наукової, методичної 
та організаційної роботи слід врахо-
вувати як підставу для додаткової 
винагороди. У контракті, що уклада-
ється між адміністрацією вищого на-
вчального закладу та науково-педа-
гогічним працівником, визначається 
форма та конкретні розміри заробіт-
ної плати, основою для встановлен-
ня яких слугують фіксовані посадові 
оклади, що в даному випадку є лише 
орієнтиром у системі матеріаль-
ного стимулювання. Оплата праці 
кожного наукового-педагогічного 
працівника певної кваліфікаційної 
категорії повинна змінюватись під 
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впливом низки факторів: рейтингу 
співробітника за результатами робо-
ти в розрізі різних компонент діяль-
ності, його кваліфікації, фінансових 
можливостей вищого навчального 
закладу, кон’юнктури на ринку праці 
тощо. Контрактна система дозволяє 
встановлювати розміри заробітної 
плати з урахуванням рівня ділового 
потенціалу фахівців та показників 
результативності їхньої праці. Про-
те, виконання умов контракту щодо 
додаткової винагороди за працю 
можливе за умови залучення альтер-
нативних джерел фінансування ви-
трат на оплату праці. 

Усе викладене дає підставу для 
висновку щодо низького рівня кон-
курентоспроможності заробітної 
плати у сфері вітчизняної вищої осві-
ти, свідченням чого є незадовільний 
розмір заробітної плати, неналежна 
її диференціація та недостатній мо-

тиваційний потенціал, що особливо 
гостро проявилось після проведеної 
в Украї ні реформи мінімальної за-
робітної плати. Тому, серед першо-
чергових завдань, що підлягають 
вирішенню, на думку авторів статті, 
слід виокремити вдосконалення ін-
струментарію державного регулю-
вання заробітної плати, а саме – під-
вищення розміру посадових окладів 
(тарифних ставок) та забезпечення 
належної їх диференціації в бюджет-
ній сфері економіки Украї ни, що доз-
волить суттєво посилити потенціал 
конкурентоспроможності заробітної 
плати в державних закладах вищої 
освіти. 

Перспективи подальших науко-
вих досліджень та розвідок автори 
пов’язують з розробленням теоре-
тико-прикладних сценаріїв та нау-
ково-практичних пропозицій у вирі-
шенні окреслених завдань.
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Tetiana Zatonatska, Oksana Herasymenko, Maksym Lavrentiev

REMUNERATION OF LABOUR IN PUBLIC HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS: STATUS AND CHALLENGES IN THE CONTEXT  

OF MINIMUM WAGE REFORM
Abstract. The subjects and tools of the formation of mechanisms and systems of re-
muneration in the field of higher education have been singled out. Functions of state 
and educational institutions in the development of remuneration systems have 
been defined. Two subsystems of incentives in the practice of remuneration of scien-
tific and pedagogical employees have been singled out: incentives to perform official 
functions (duties) and incentives to achieve specific results in the areas of pedago-
gical, scientific, technical and innovative activities. Application of the market theory 
of wages as the basis for the formation of an effective mechanism of remuneration in 
the field of higher education is emphasized. Expansion of hourly rate wage type and 
wage structure for its systems has been substantiated. Characteristic of modern 
wage practice in public institutions of higher education on the basis of unified wage 
tariff system have been described. Content of the minimum wage reform and its im-
plications for the practice of remuneration in the public sector of higher education 
have been revealed. Attention is paid to the socio-economic nature of the minimum 
wage and its commenting in the Ukrainian legal framework. Modern problems in 
wage organization in the area of higher education on the basis of the current unified 
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wage tariff system for remuneration in the budget sectors of the Ukrainian economy 
have been determined. Practical aspects of paying premiums and increments to  
scientific and pedagogical employees have been revealed. Arguments regarding the 
low level of wage competitiveness in the field of higher education have been presented. 
The range of specific features of the work of scientific and pedagogical employees 
have been outlined and the necessity of stimulating their innovation activity on the 
basis of the contract system of labour organization and remuneration. Priority tasks, 
solution of which will help increase the level of competitiveness of wages in public 
institutions of higher education have been determined.
Keywords: institutions of higher education, scientific and pedagogical employees, 
remuneration, minimum wage, wage differentiation, contract system of recruitment 
and remuneration.
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Фінансове забезпечення здобут-
тя вищої освіти не може бути ви-
ключно бюджетним у межах дер-
жавного замовлення, особливо за 
умов дефіциту бюджетних коштів.  
У такому разі доцільно диверсифіку-
вати джерела фінансування, зокрема 
через механізм кредитування. Вод-
ночас зменшення частки бюджет-
ного фінансування здобуття вищої 
освіти не має перетворитись на не-
контрольовану комерціалізацію ос-
вітньої діяльності. Надмірна комер-
ціалізація надання освітніх послуг 
може унеможливити здобуття вищої 
освіти широкими верствами насе-
лення. Актуальний, на нашу думку, 
розвиток змішаних кредитних форм 
оплати навчання. При цьому дер-
жава має здійснювати активну сти-

мулюючу політику. Фактична відсут-
ність дієвого кредитного механізму 
фінансування здобуття вищої освіти 
в Україні актуалізує пошук науково 
обґрунтованих шляхів розвитку ос-
вітнього кредиту.

Нині в системі вищої освіти Украї 
ни наявний дефіцит фінансових ресур-
сів для забезпечення ефективної ді-
яльності вищих навчальних закладів, 
насамперед якісної підготовки фахів-
ців для національної економіки. Брак 
бюджетних коштів для фінансування 
закладів освіти зумовлює потребу 
в пошуку нових механізмів фінан-
сування. Наголосимо, що проблема 
фінансування вищої освіти є однією 
з актуальних економічних проблем 
усіх країн світу. Одним з дієвих меха-
нізмів фінансування здобуття вищої 
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КРЕДИТУВАННЯ ТА ГРАНТІВ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Анотація. У статті порушено питання оцінювання переваг та недоліків фі-
нансування здобуття вищої освіти через механізм кредитування та грантів 
на навчання студентів. Проаналізовано зарубіжний досвід кредитування здо-
буття вищої освіти, а також надання грантів. Зроблено висновок, що вирішу-
вати питання плати за навчання слід диференційовано, зокрема гранти вико-
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освіти визначається кредит. Зпоміж 
науковців та практиків тривалий час 
точаться дискусії щодо економічно 
обґрунтованих обсягів надання кре-
дитів на освіту. Наприклад, представ-
ники різних партій (республіканці та 
демократи) у США дотримуються ді-
аметрально протилежних точок зору 
щодо проблеми надання кредитів 
для здобуття вищої освіти. Зокрема, 
забезпечення сприятливих умов для 
прямого кредитування студентів зро-
били частиною передвиборчої плат-
форми демократи. 

Так само диверсифікацію джерел 
фінансування освіти (наприклад, 
залучення коштів студентів, запро-
вадження освітнього кредитування, 
відкриття програм платної додатко-
вої професійної освіти, здійснення 
наукових досліджень на замовлення) 
науковці визнають способом змен-
шення ресурсної залежності вищих 
навчальних закладів від держави [1]. 

Слід зауважити, що одним з ос-
новних інструментів фінансової під-
тримки студентів фактично в усіх су-
часних системах фінансування вищої 
освіти є кредити на навчання, гранти 
та стипендії.

Науковці визначають сутність ос-
вітнього кредиту, зазначаючи, що в 
його основу покладено традиційні 
принципи кредитування [2], та виз
наючи його природу як звичайного 
споживчого кредиту. Втім окремі на-
уковці вирізняють також відмітні оз-
наки [3], і ми пристаємо до цієї дум-
ки. Отже, кредит на здобуття вищої 
освіти має мати передусім цільовий 
характер та за певних умов можли-
вість застосування пільгового меха-
нізму повернення. 

Водночас зазначимо, що у світовій 
практиці кредити на здобуття вищої 

освіти різняться формами та схема-
ми надання. Проте за економічною 
природою кредитування вищої осві-
ти має ознаки споживчого кредиту 
з цільовим характером використан-
ня та, як правило, довгостроковий. 
У світовій практиці існують також 
механізми пільгового студентського 
кредитування як складової системи 
фінансування вищої освіти за умов 
змішаного фінансування в контексті 
диверсифікації джерел.

Зважаючи на значення освітніх 
кредитів, зауважимо, що таке кре-
дитування має певні переваги для 
абітурієнтів та їх батьків, зокрема 
перенесення витрат з періодів низь-
кої платоспроможності до періодів 
стабільних доходів; перекладання 
витрат на навчання з батьків на сту-
дентів, які самостійно оплачують 
вартість підготовки після закінчення 
закладу вищої освіти. 

Нині згідно з вітчизняним законо-
давством для здобуття вищої освіти 
громадяни можуть отримати [4]:

 – державний пільговий цільовий 
кредит (з річною ставкою 3 % без 
співвіднесення з рівнем інфляції);

 – споживчий кредит від комерцій-
них банків та небанківських кредит-
них інституцій.

Порядок державного кредитуван-
ня здобуття вищої освіти затвердже-
ний постановою Кабінету міністрів 
України «Про затвердження Поряд-
ку надання цільових пільгових дер-
жавних кредитів для здобуття вищої 
освіти» [5]. Відповідно до цієї поста-
нови цільовий пільговий державний 
кредит для здобуття вищої освіти 
за всіма формами навчання у вищих 
навчальних закладах незалежно від 
форми їх власності можуть одержати 
громадяни України віком до 28 років, 
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які успішно склали вступні іспити 
(нині зовнішнє незалежне оцінюван-
ня – ЗНО) або навчаються на будьяко-
му курсі вищого навчального закладу 
(одержувачі кредиту). Кредит нада-
ється тільки один раз на навчання за 
однією й тією самою спеціальністю 
для здобуття освітньокваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста, магістра у ви-
щому навчальному закладі, що функ-
ціонує на території України. 

Відповідно до зазначеної поста-
нови [5] кошти на надання кредитів 
передбачаються в Державному бю-
джеті України Міністерством освіти 
і науки України (далі – МОН) для оп-
лати навчання у вищих навчальних 
закладах усіх форм власності, крім 
комунальної. Розмір кредиту щороку 
до 1 квітня визначає вищий навчаль-
ний заклад державної форми власно-
сті з урахуванням вартості навчання 
(за винятком стипендії) відповідно 
до форми навчання і затверджує цен-
тральний орган виконавчої влади, 
якому підпорядкований вищий нав
чальний заклад. 

Приймальна комісія вищого на-
вчального закладу за результатами 
складання вступних іспитів приймає 
щодо кожного одержувача кредиту 
рішення про зарахування абітурієн-
та до вищого навчального закладу з 
оплатою його навчання за рахунок 
кредиту. 

Вищі навчальні заклади у 10ден-
ний термін після підписання наказу 
про зарахування подають інформа-
цію про зарахування абітурієнтів з 
оплатою навчання за рахунок креди-
ту до центральних органів виконав-
чої влади, яким підпорядковуються. 

Орган, який видав направлення 
на навчання за рахунок кредиту, має 

право надавати невикористані кре-
дити студентам вищих навчальних 
закладів незалежно від курсу нав-
чання.

Абітурієнти з числа дітейсиріт 
і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, інвалідів 1 та 2 груп, ма-
лозабезпечених і багатодітних сімей 
мають переваги за однакових резуль-
татів вступних іспитів зпоміж абіту-
рієнтів, які претендують на здобуття 
вищої освіти за рахунок кредиту [5]. 

Державне пільгове кредитування 
для здобуття вищої освіти почалось 
у 2004 р., тобто термін сплати від-
сотків та тіла кредиту ще не настав. 
Суму кредиту повертають до Дер-
жавного бюджету України та місце-
вих бюджетів зі сплатою 3% річних 
протягом 15 років починаючи з два-
надцятого місяця після закінчення 
навчання у вищому навчальному 
закладі. Загальні обсяги пільгового 
довгострокового кредитування здо-
буття освіти з початку ухвалення 
відповідної постанови наведено в  
таблиці.

Загалом з наведених у таблиці да-
них важко дійти висновку про ефек-
тивність та прозорість надання дер-
жавних пільгових кредитів. Можливо 
лише констатувати, що загальна ди-
наміка надання державних кредитів 
звелась до нуля у 2016 р. Натомість 
у 2009 р. цей показник перевищував 
9 % загального обсягу фінансування 
вищої освіти, що доволі вагомо. 

 Як зауважують науковці [6], зазна-
чене державне кредитування не ста-
ло масовим, про що свідчать резуль-
тати ґрунтовного аналізу чисельності 
одержувачів кредитів та розрахунків 
коефіцієнта повернення бюджетних 
коштів за кредитами. Так, оцінивши 
державні втрати за кредитною про-
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грамою, що пов’язані зі знеціненням 
коштів через інфляцію, за коефіцієн-
том повернення бюджетних коштів, 
дійшли висновку, що за сучасних умов 
в Україні до бюджету буде поверну-
то приблизно 45 % наданих коштів. 
Отже, за теперішніх макроекономіч-
них умов кредитна програма за один 
оборот втрачає щонайменше 59,4 % 
фінансового потенціалу. При цьому 
коефіцієнт повернення бюджетних 
коштів не враховує втрат, пов’язаних 
з пільгами окремих категорій одер-
жувачів кредитів (випускників, що 
мають дітей; тих, хто працює в бю-
джетних установах у сільській місце-
вості, перебуває на строковій службі), 
а також наявністю прострочених та 
неповернутих кредитів.

Іншими словами, державне піль-
гове кредитування має ознаки субси-
дування, що є викривленням прин-
ципів надання кредитів.

Інші науковці вважають, що дер-
жавне пільгове кредитування за-
безпечує доступність вищої освіти, 
створення сприятливих економіч-
них умов для отримання освітнього 
кредиту, адресність та диференційо-
ваність бюджетного кредитування, 
особисту відповідальність осіб, що 
отримали кредит [3]. 

Втім, на нашу думку, неможливо 
проаналізувати ефективність зазна-
чених бюджетних витрат: які вищі 
навчальні заклади отримували з 
державного бюджету в межах креди-
тування навчання, а також проана-
лізувати персональний склад одер-
жувачів кредитів. Отже, доцільно 
забезпечити прозорість державного 
кредитування здобуття вищої освіти 
з метою уникнення нецільового ви-
трачання бюджетних коштів. 

Таким чином, обсяг та сучасна си-
стема надання цільових пільгових 

Т а б л и ц я
Державне пільгове довгострокове кредитування здобуття вищої освіти,                        

тис. грн

Рік
Обсяг надання кредитів Обсяг повернення кредитів

План Факт План Факт
2004 13500,0 Н/д – –
2005 13500,0 Н/д – –
2006 14715,0 Н/д – –
2007 14715,0 14715,0 – –
2008 14715,0 14715,0 – –
2009 14715,0 14715,0 – –
2010 14715,0 8869,5 – –
2011 5300,0 5300,0 – –
2012 5000,0 5000,0 – –
2013 5000,0 1773,2 – –
2014 – – – –
2015 – – – –
2016 – – – –
2017 – – – –

Н/д – немає даних. 
Складено автором за даними Державного казначейства України. URL: http://www.
treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477. 
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державних кредитів у жодному разі 
не впливають на ситуацію в освіті, 
а неефективний правовий механізм 
надання кредитів призводить до 
порушень у кредитуванні освіти. У 
результаті перевірок контрольноре-
візійного управління було виявлено 
випадки розрахунку «кредитними» 
коштами за комунальні послуги або 
комп’ютери, укладання угод без уча-
сті банківської сторони; доволі по-
ширилась практика «економії» на 
студентах«кредитниках»: їх перево-
дили на бюджетну форму навчання 
або відраховували, а кошти до бю-
джету не повертали. 

У розглядуваній постанові [5] за-
значено, що розпорядники бюджет-
них коштів забезпечують цільове 
та ефективне використання коштів, 
передбачених у відповідному бю-
джеті для надання кредитів. Зазна-
чені кошти використовуються з ура-
хуванням необхідності виконання 
бюджетних зобов’язань минулих  
років, узятих на облік в органах 
Казначейства, у разі їх корелятив-
ності з паспортом відповідної бю-
джетної програми.

Основна причина гальмування 
ефективного функціонування сис-
теми кредитування вищої освіти в 
Україні полягає у відсутності інфор-
мації про порядок отримання креди-
ту, яку повинно надавати МОН.

Крім того, негативне сприйнят-
тя ідеї кредитування вищої освіти в 
Україні зумовлено непрозорістю ме-
ханізмів прийняття рішень про на-
дання кредитів.

Неефективне управління спря-
мованими на кредитування освіти 
бюджетними коштами та їх викори-
стання, а також посадові зловживан-
ня при наданні кредитів – основні 

гальмівні чинники діяльності систе-
ми кредитування освіти.

Щодо питання надто пільгових 
умов кредитування вчені зауважу-
ють, що високий рівень субсидуван-
ня за кредитами на навчання можли-
вий лише у високорозвинених краї-
нах, але навіть у них намагаються не 
порушувати принципів зворотності, 
платності та строковості й не пере-
творюють кредити на гранти. Над-
мірна пільговість і відсутність дієвих 
механізмів стягнення боргів не спри-
яють доступності вищої освіти, а на-
впаки, перешкоджають поширенню 
програми кредитування на більший 
контингент студентів [6].

З огляду на вітчизняні реалії така 
схема державного кредитування 
містить значні корупційні ризики та 
потребує вдосконалення з викорис-
танням досвіду розвинених країн, 
який висвітлимо далі.

Доводиться констатувати, що на 
сучасному етапі в Україні пільгової 
кредитної підтримки студентів не іс-
нує.

Стосовно кредитування здобут-
тя вищої освіти з боку комерційних 
банків зауважимо, що вони не засто-
совують спеціальних довгостроко-
вих кредитів на навчання. Продукти, 
які банки пропонують як кредити на 
освіту, це звичайні споживчі креди-
ти. Натомість можна взяти звичай-
ний споживчий кредит на навчання 
як із заставою, так і без неї. Відсотки 
за таким кредитом не відрізняються 
від ставок на інші споживчі кредити.

Якщо потрібна невелика сума (за-
звичай 30–70 тис. грн) на короткий 
термін, можливо оформити звичайну 
кредитну картку та отримати спожи-
вчий кредит без застави. Основний 
недолік такого кредиту полягає у 
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високих відсоткових ставках – у се-
редньому 40 % річних. За нижчою 
ставкою (25–30 %) можливо отри-
мати довгостроковий кредит під 
заставу. Сума такого кредиту може 
сягати 1 млн грн, що насамперед за-
лежить від заставного майна. Втім, 
ставка 25–30 % доволі значна, що не 
сприяє доступності таких кредитів. 
При цьому наявний великий ризик 
для позичальника втратити заставне 
майно. Отже, з одного боку, механізм 
комерційного кредитування нав-
чання в Україні існує, з іншого боку, 
пересічний українець не має змоги 
оплачувати високі відсоткові ставки 
за кредитами. 

Безперечно, банк не може забез-
печити самостійно довгострокове 
кредитування здобуття вищої освіти 
з малою відсотковою ставкою через 
потенційний ризик неплатоспро-
можності позичальника. Комерцій-
ним банкам важко визначити плато-
спроможність позичальників через 
асиметричність інформації, що уне-
можливлює розвиток комерційного 
кредитування вищої освіти без дер-
жавної підтримки. У свою чергу, криза 
банківської системи України останніх 
років додатково зумовлює потребу 
втручання та підтримки держави 
щодо забезпечення доступності кре-
дитних ресурсів для студентів, позаяк 
основна мета розвитку кредитування 
здобуття вищої освіти – фінансова до-
помога студентам, не здатним покри-
ти витрати на освіту.

Зважаючи на інтеграцію України 
в єдиний світовий освітній простір, 
доцільно дослідити та застосовувати 
у вітчизняній практиці досвід вико-
ристання кредитних механізмів фі-
нансування здобуття вищої освіти в 
розвинених країнах, що забезпечили 

інноваційний тип економіки, що ба-
зується на застосуванні нових знань. 

Зарубіжні економісти розрізня-
ють два основних варіанти органі-
зації інструментів фінансової під-
тримки за умови залучення коштів 
студентів як одного з джерел фінан-
сування вищої освіти в межах зміша-
них моделей, базованих на концеп-
ції диверсифікації. Перший варіант 
полягає у використанні попередньої 
оплати навчання з наданням студен-
там стипендій і грантів, розмір яких 
залежить від середнього рівня їх до-
ходів (застосовують в Австрії, Фран-
ції, Іспанії). Другий варіант полягає 
в організації субсидованих програм 
кредитів на навчання з фіксованим 
графіком погашення після закінчен-
ня вищого навчального закладу (ви-
користовують у США, Канаді, Японії) 
або з виплатами, розмір яких зале-
жить від рівня доходів випускників 
(поширений в Австралії, Новій Зе-
ландії, Великобританії) [7]. 

Зарубіжні аналітики зазначають, 
що державне кредитування доволі 
поширене на відміну від кредитуван-
ня освіти комерційними банками. Зо-
крема, у 2014 р. частка державних ви-
датків на вищу освіту, що надається 
у формі державних кредитів студен-
там, перевищила 25 % у Швеції, Ні-
дерландах, Данії та Великобританії. 
Загальні державні витрати на освіту 
включають пряме державне фінан-
сування навчальних закладів і транс-
ферти домогосподарствам та підпри-
ємствам (охоплюючи неприбуткові 
організації). Як правило, державний 
сектор фінансує освіту безпосеред-
ньо на поточні та капітальні витрати 
навчальних закладів (прямі витрати 
на навчальні заклади) або підтри-
мує студентів та їх сім’ї стипендіями і 



“Освітня аналітика України” • 2018 • № 3 (4)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

114

державними позиками, а також шля-
хом перекладання державних суб-
сидій на освітню діяльність на при-
ватні підприємства чи неприбуткові 
організації (передавання приватним 
домогосподарствам та підприєм-
ствам) [8].

Державна фінансова допомога 
студентам – це пряма державна до-
помога учням/студентам у вигляді 
стипендій, державних позик та сі-
мейних надходжень залежно від сту-
дента. Це не повна міра рівня допо-
моги, яку можуть отримати студен-
ти, наприклад, студенти (або їх сім’ї) 
також можуть отримувати фінансову 
підтримку непрямим шляхом, на-
приклад, через допоміжні послуги 
(іншими словами, послуги соціаль-
ного обслуговування студентів, такі 
як харчування, транспорт, медичне 
обслуговування або гуртожитки) або 
зменшення податків.

Застосовують різні схеми кредиту-
вання [9]: заставні кредити з фіксова-
ними та прогресивними платежами; 
відстрочена плата за навчання. 

У світі напрацьовано певні схеми 
надання кредитів, які передбачають 
повернення боргу з урахуванням 
майбутніх доходів випускника (від-
строчена плата за навчання), що 
зменшує ризики і не призводить до 
зниження доступності вищої освіти.

Зауважимо, що переваги освіт-
ніх кредитів з прогресивними пла-
тежами та відстроченою платою за 
навчання порівняно з виплатами за 
фіксованим графіком полягають у 
відсутності для позичальників ризи-
ку дефолту; високому рівні соціаль-
ної орієнтованості програм; велика 
гнучкість схем кредитування, що 
дозволяє врахувати рівень доходів 
випускників закладів вищої освіти 

при визначенні суми та періоду пога-
шення кредиту. 

У таких провідних країнах як Ве-
лика Британія та США система вищої 
освіти платна. Проте в цих країнах ді-
ють програми кредитування. 

Студентські позики та гранти у 
Сполученому Королівстві насампе-
ред надає уряд через компанію «Сту-
дентські позики» (SLC) невідомчого 
державного органу. Цей орган відпо-
відальний за Student Finance England 
та є партнером з постачання Student 
Finance Wales, Student Finance NI. 
Агентство «Студентські нагороди» 
для Шотландії оцінює заявки в Шот-
ландії. Більшість студентів універси-
тету, які проживають у Великій Бри-
танії, мають право отримувати сту-
дентські кредити. Крім того, окремі 
категорії студентів курсів підвищен-
ня кваліфікації так само мають пра-
во подавати заявки на отримання 
кредитів. Студентські позики у Ве-
ликій Британії почали видавати з 
2016 р. для аспірантів, які навчають-
ся на дослідницьких чи докторських 
курсах [10].

Згідно із законом про освіту 
1962 р. у Великій Британії більшість 
місцевих органів управління освітою 
(LEAs) самостійно оплачували нав-
чання студентів, а також надавали їм 
підтримку для забезпечення витрат 
на життя, і такі субсидії не потрібно 
було гасити. З того часу до обов’язків 
усіх органів управління освітою вхо-
дило надання студентам вищих нав
чальних закладів грантів на утри-
мання [10].

У 80х роках ХХ ст. надання сту-
дентських позик ініціював уряд 
М. Тетчер.  Студентам почали надава-
ти додаткову допомогу «на життя» у 
вигляді кредитів з низькою відсотко-
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вою ставкою. Так, у перший рік кре-
дитне агентство SLC надало позики 
180200 студентам. Це становило 28 % 
загальної чисельності студентів, що 
мали право на участь у програмі (се-
редній розмір – 390 фунтів стерлін-
гів) [11].

У 1997 р. Р. Дерінг рекомендував 
студентам зробити власний внесок 
у витрати на університетську осві-
ту. Лейбористський уряд Т. Блера в 
1998 р. ухвалив закон про навчання 
та вищу освіту, що запроваджував 
плату за навчання у вищому навчаль-
ному закладі в розмірі 1000 фунтів 
стерлінгів [12].

Крім того, супровідні гранти було 
замінено кредитами на погашення 
за всіма категоріями студентів, крім 
найбідніших. Загальний розмір нада-
них кредитів збільшився з 941 млн 
фунтів стерлінгів у 1997–1998 н. р. до 
1,23 млрд фунтів стерлінгів у наступ-
ному році, коли почала діяти обов’яз-
ковість плати за навчання [11].

Згідно із законом Великої Брита-
нії про вищу освіту 2004 р. плата за 
навчання збільшилась з 1000 фунтів 
стерлінгів до максимум 3000 фунтів 
стерлінгів. До 2005–2006 н. р. агент-
ство SLC надало 1,08 млн студентам 
кредитів на 2,79 мільярдів фунтів 
стерлінгів [11].

Усі студенти Великої Британії ма-
ють право отримати кредит на нав-
чання до 9000 фунтів стерлінгів, що 
покриває повну вартість навчання; 
повернення кредитів пов’язано з про-
гнозними розрахунками рівня інфля-
ції RPIX на наступний навчальний рік. 
Студенти з малозабезпечених домо-
господарств можуть претендувати на 
збільшення розміру кредиту [13].

У свою чергу, кредитування здо-
буття освіти у США має дві форми: 

кредити приватні та федеральні. 
Приватні кредити, як правило, є зви-
чайними споживчими кредитами, які 
мають цільовий довгостроковий ха-
рактер та надаються за процедурою 
банківської установи. Водночас це 
кредити незабезпечені й передбача-
ють різні схеми погашення, у тому 
числі з відстроченням платежів на 
термін навчання та виходу позичаль-
ника на роботу. Відсоткові ставки за 
такими кредитами встановлюють 
банківські установи. Такі кредити 
підлягають обов’язковому страху-
ванню. Відомий досвід сек’юритиза-
ції студентських кредитів на кшталт 
іпотечних.

За формою надання приватні 
кредити для здобуття вищої освіти 
у США розрізняють прямі (позику 
надають безпосередньо студенту) 
та опосередковані (студенти отри-
мують позики через університет, 
коледж). Кредити, що надаються ви-
щим навчальним закладам, надхо-
дять одразу на рахунки університе-
ту. Переважна більшість приватних 
кредитів пов’язана з кредитною іс-
торією позичальників, тому відсот
кові ставки за такими кредитами 
різняться. Іншими словами, пози-
чальники з позитивною кредитною 
історією можуть отримати нижчі 
відсоткові ставки за кредитами. 
Слід також зауважити, що у США на 
ринку освітніх кредитів функціо-
нує багато банків та небанківських 
кредитних інституцій. Передусім це 
свідчить про прибутковість цього 
виду кредитування у США.

На відміну від приватних кредитів 
федеральні надають під гарантії уря-
ду США. Уряд визначає також річні 
ставки за кредитами, що пов’язано 
зі ставкою рефінансування; зазвичай 
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вони не перевищують 8 %. Федераль-
не кредитування здійснюється через 
акредитовані кредитні інституції або 
безпосередньо університетами. Най-
поширеніший серед позичальників 
урядовий кредит, який здійснюєть-
ся за двома федеральними програ-
мами [14; 15]: Federal Direct Student 
Loan Program – прямого студент-
ського кредитування, яку надає сту-
дентам та їх батькам безпосередньо 
уряд США; Federal Family Education 
Loan Program – сімейною освітньою, 
згідно з якою студент самостійно 
звертається до банку або іншої кре-
дитної організації. У такому разі кре-
дит видається під гарантії федераль-
ного уряду. 

Загалом обидві федеральні про-
грами кредитування гарантує управ-
ління освіти США. 

У Норвегії сукупні витрати сту-
дентів на освіту компенсує Держав-
ний фонд освітніх кредитів. Фонд 
надає кредит на 20 років і його  ча-
стково може виплатити вищий на-
вчальний заклад. Подібна модель 
інвестування в людські ресурси іс-
нує як в європейських країнах, так 
і державах атлантичного ареалу. 
Механізм її реалізації полягає у фі-
нансовій та інституціональній авто-
номії вищих навчальних закладів. У 
Нідерландах окрім соціальних про-
грам, спрямованих на підвищення 
рівності освітніх можливостей, до-
недавна існувала система студент-
ських кредитів, що базувалась на 
принципі «кредит, а потім стипен-
дія». Студенти отримували стипен-
дії спочатку у формі кредитів, який 
перетворювався на стипендію, яку 
не потрібно було повертати, якщо 
студенти дотримувались вимог про-
грами [2]. 

У Німеччині вищу освіту здобу-
вають безкоштовно, проте студенти  
оплачують відвідування лаборато-
рій, спортивних комплексів та біблі-
отек. З огляду на зазначені необхідні 
платежі в цій країні поширено також 
державне кредитування, що здійс-
нюється шляхом надання студентам 
щомісячної безвідсоткової позики, 
яку вони повертають після закін-
чення вищого навчального закладу. 
Виплати за кредитом починаються 
після завершення навчання в закла-
ді вищої освіти, коли випускник вла-
штовується на роботу. Водночас існу-
ють різні пільги, наприклад, оплата 
половини суми позики, подовження 
терміну кредитування. Термін кре-
дитування становить приблизно 10 
років [16]. 

У Швеції так само система вищої 
освіти безкоштовна, до того ж сту-
дент має доступ до кредитування з 
метою покриття витрат на прожи-
вання під час навчання. 

У Франції активно реалізується 
принцип кредитування населення з 
метою отримання вищої освіти. Сту-
денти охоче беруть соціальний кре-
дит, основні параметри і механізми 
якого такі: річна ставка за кредитом 
7–9 %, що на 1–2 пункти нижче від 
класичного кредиту; переважно кре-
дит надається особам віком 18–26 
років; розмір кредиту – 10–150 тис. 
євро з терміном повернення 9–10 
років; як заставу беруть поручитель-
ства батьків, родичів тощо [17].

У Швеції фінансова допомога для 
здобуття вищої освіти надається з 
бюджету у вигляді грантів та креди-
тів усім студентам, які цього потре-
бують, зі ставкою 70 % встановленої 
національним банком облікової став-
ки кредиту. Розмір частини кредиту, 
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яку студенти повертають, не переви-
щує 4 % середньорічного доходу [18].

У результаті дослідження досвіду 
надання освітніх кредитів у розви-
нених країнах доходимо висновку 
про значні обсяги кредитування та 
вагому підтримку держав. Великі фі-
нансові ресурси спрямовуються для 
підтримки обдарованої молоді через 
пільгове кредитування, стипендії, 
гранти. Таке ставлення до підтримки 
вищої освіти, у тому числі через кре-
дитний механізм, зумовлено дотри-
манням концепції розвитку економі-
ки знань – економіки інноваційного 
типу, що неможлива без відповідного 
кадрового забезпечення висококва-
ліфікованими фахівцями.

Як випливає з аналізу існуючих 
програм кредитування для здобуття 
вищої освіти у країнах, де використо-
вують модель багатоканального фі-
нансування із залученням коштів 
студентів (наприклад у США та Ве-
ликій Британії), ці програми можуть 
бути масовими та ефективними. З 
аналізу існуючої в Україні програми 
студентського кредитування для 
здобуття вищої освіти доходимо вис-
новку, що її умови значно відрізня-
ються від впроваджених у розвине-
них країнах. Вітчизняна програма ха-
рактеризується від’ємною реальною 
відсотковою ставкою протягом усьо-
го періоду погашення студентського 
кредиту, відсутністю дієвих механіз-
мів впливу на боржників, які можуть 
вільно ухилятись від сплати боргу. 
Існуючий рівень державних видатків 
щодо програми дуже високий, і від-
повідно за умов дефіциту бюджетних 
коштів програма кредитування не 
може охоплювати значний контин-
гент студентів. Отже, в Україні до-
цільно використовувати зарубіжний 

досвід удосконалення механізму дер-
жавного пільгового кредитування.

У контексті дослідження досвіду 
розвинених країн щодо застосуван-
ня кредитних механізмів та забезпе-
чення державної підтримки можна з 
упевненістю свідчити, що підтримка 
державою розвитку кредитування 
здобуття вищої освіти в Україні, а 
можливо й поза її межами (якщо це 
стосується спеціальностей, яких не-
має в Україні), позитивно вплине на 
розвиток економіки знань іннова-
ційного типу.

Водночас з огляду на дефіцит 
бюджетних коштів та високий рі-
вень корупційних ризиків пріори-
тетним напрямом удосконалення 
фінансування освітньої галузі в 
Україні є надання студентам креди-
ту для навчання безпосередньо ви-
щим навчальним закладом з коштів 
спецфонду. Це має сенс з огляду на 
те, що заклад вищої освіти здатний 
якнайточніше та найоперативні-
ше оцінити здібності й сумлінність 
студентів, їх можливості збудувати 
професійну кар’єру, а звідси й шанси 
щодо повернення кредиту. Оскільки 
повернення кредиту безпосередньо 
залежить від майбутніх заробітків 
випускників, кредитування студен-
тів стимулює заклади вищої освіти 
до ретельнішого добору абітурієнтів 
та активного пошуку таких освіт-
них програм, що максимізують кон-
курентоздатність випускників та їх 
майбутні заробітки. Для поширення 
цієї практики в Україні слід передба-
чити відповідне податкове стимулю-
вання недержавних закладів вищої 
освіти.

Зауважимо також, що освітні кре-
дити не однозначно розширюють до-
ступність вищої освіти. Йдеться про 
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посилення ризику для їх отримувачів, 
що пов’язано з певними ризиками:

поперше, студент може не завер-
шити навчання або воно може затяг-
нутись, проте кредит доведеться по-
вертати; 

подруге, на початку навчання до-
волі важко (особливо в Україні) перед-
бачити майбутні доходи випускника. 
Для сімей з низькими доходами повер-
нення кредиту може бути проблема-
тичним, що знизить їх попит на освіту.

Звісно, можна заперечити, що 
успішне навчання ще не є запорукою 
успішної кар’єри. Втім, у будьякому 
разі такий механізм кредитування 
буде стимулом для інтелектуального 
розвитку. І як варіант, заклад вищої 
освіти може підтримувати подальшу 
наукову кар’єру талановитих студен-
тів. Слід зазначити, що це питання 
потребує додаткової широкої диску-
сії в академічних колах. З огляду на 
зарубіжну практику кредитування з 
боку вищих навчальних закладів цей 
напрям розвитку кредитування має 
право на життя.

Переважна більшість великих 
вищих закладів освіти мають влас-
ні системи кредитування та грантів 
для студентів. Ці системи різняться 
механізмами надання та повернен-
ня, граничними сумами та порядком 
сплати відсотків. 

Мало того, нині існує практика фі-
нансової допомоги студентам з боку 
вищих навчальних закладів на умо-
вах фінансової допомоги. Зокрема, 
25 коледжів пропонують фінансову 
допомогу, а також намагаються за-
мінити студентські позики грантами 
чи стипендіями, які не потрібно пога-
шати [19].

Кожний коледж чи університет 
здійснює власну політику фінансо-

вої допомоги. Окремі університети 
передбачають мінімальну участь сту-
дентів в оплаті освіти або мінімальні 
батьківські внески. Більшість коле-
джів мають на меті покрити фінансові 
потреби родин студентів, що передба-
чає отримання студентами державної 
допомоги, якщо сукупний дохід роди-
ни студента менший певного порогу. 

Однією з моделей фінансування 
здобуття освіти є метод кредиту-
вання студентів, що був рекомендо-
ваний ще 1945 р. для фінансуван-
ня професійної освіти. Згідно з цим 
методом інвесторам пропонується 
фінансувати професійну підготовку 
осіб під очікувані майбутні доходи 
працівника. Людина начебто продає 
«пай» потоку власних майбутніх до-
ходів з тим, щоб фінансувати інвес-
тиції в особистий людський капітал 
із зобов’язанням виплачувати певну 
частку майбутнього заробітку. Ін-
вестори при цьому можуть диверси-
фікувати власні вкладення, запобі-
гаючи в такий спосіб ризику втрати 
власного капіталу. Такі інвестиції для 
кредитора вигідні доти, поки очіку-
вана віддача від них перевищує рин-
кову відсоткову ставку.

Цей метод покладено в основу су-
часної моделі кредитування групи, 
учасники якої мають різний рівень 
доходів. Студент у цій моделі вважа-
ється фірмою, що отримує інвестиції 
для виробництва людського капі-
талу. Проте на ринках традиційних 
видів капіталу (наприклад, цінних 
паперів, ділових фірм) існує велика 
інформаційна база, за допомогою 
якої можна спрогнозувати майбут-
ній розвиток отримувача кредиту і 
запобігти невиправданому ризику. 

Студент вищого навчального 
закладу, що не має чітких доказів 
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власних потенційних можливостей, 
а часто й упевненості в успішності 
майбутньої кар’єри, на позичковому 
ринку перебуває в ситуації, коли він 
схожий на невідому фірму, якій бан-
ки не наважуються надати кредит. 
Крім того, рейтинг ризику і об’єк-
тивної оцінки доходів випускників 
у перспективі пов’язаний з низкою 
проблем. При цьому зауважимо, що 
ринку людського капіталу необхідні 
інвестиційні інститути, у результаті 
діяльності яких скорочувалися б ін-
формаційні витрати. Оскільки таких 
інститутів не існує, визначення ри-
зику інвестицій в окремого студента 
дуже дороге й утруднене соціальними 
причинами. У цьому зв’язку постала 
потреба в об’єднанні студентів в так 
звані групи платників, кожна з яких 
виплачує гроші за спільною ставкою 
й дотримується єдиних термінів і 
умов виплат. Членство в такій групі 
починається після отримання кре-
диту для здобуття вищої освіти; при 
цьому залишити групу, тобто відмо-
витись від зобов’язань, можна лише 
після сплати встановленого штрафу 
чи, наприклад, суми кредиту, що за-
лишилась, за вищою ставкою, ніж для 
інших членів групи. 

Таким чином, схема кредитуван-
ня групи учасників з різним рівнем 
доходів можна визначити як ком-
бінацію звичайної позички та по-
слідовного захисту (страхування) 
від низького рівня доходів. Ця ком-
бінація створюється для того, щоб 
певним чином компенсувати не-
можливість оцінити індивідуальний 
ризик. Оскільки студенти не мають 
надійної індивідуальної «оцінки», 
вони групуються. У результаті ви-
сокі доходи одних членів групи та 
їх виплати, що перевищують серед-

ній рівень, використовують для по-
криття знижених виплат людей, що 
мають невеликі заробітки. Основна 
проблема полягає в тому, як залу-
чити до групи і утримувати в ній 
учасників з потенційно високим рів-
нем доходів. Це визначається умова-
ми виходу з групи. Як зазначалось, 
такі умови передбачають виплату 
кредиту тим, хто залишає групу, за 
вищою ставкою. При дуже високих 
доходах людині може бути вигідні-
ше сплатити вищі відсотки, ніж від-
давати фіксовану частку заробітку. 
Принагідно зауважимо, що ця систе-
ма не дістала поширення в розвине-
ному світі й основною залишається 
орієнтація на особисті успіхи й від-
повідальність. 

Окремі фахівці надають пере-
вагу не кредиту, а системі грантів, 
одну частину яких виплачує дер-
жава, другу – фонди розвитку, тре-
тю – безпосередньо вищі навчальні 
заклади з власних фондів. Крім того, 
пропонується замість традиційного 
державного фінансування здобуття 
вищої освіти використовувати си-
стему грантів.

Проаналізуємо зарубіжний досвід 
функціонування системи стипенді-
ального та грантового фінансування 
здобуття вищої освіти.

Класичним прикладом грантів, 
що виконують соціальну функцію, є 
гранти Пелла у США. Високий рівень 
фінансування сфери вищої освіти в 
цій країні дає змогу забезпечувати й 
високий рівень державної підтрим-
ки студентів на безоплатних засадах. 
Гранти Пелла надаються студентам 
незалежно від форми навчання та 
успішності для здобуття вищої освіти 
в будьякому вищому навчальному 
закладі, що бере участь у програмі. 



“Освітня аналітика України” • 2018 • № 3 (4)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

120

Розмір гранту визначають шляхом 
розрахунку показника EFC (Expected 
Family Contribution) – «очікуваного 
внеску родини» (розраховують для 
кожного студента за даними про до-
ходи його родини, активи та кількість 
членів такої родини), вартості та фор-
ми навчання. У 2012–2013 рр. розмір 
гранту Пелла на одного студента ста-
новив 602–5550 дол., гранти отрима-
ли 8,9 млн студентів (42,4 % загальної 
чисельності студентів усіх форм нав-
чання); загальні видатки за цією про-
грамою становили 32,1 млрд дол. [20].

Програми грантів у зарубіжних 
країнах рідко спрямовані на реаліза
цію стимулюючої та регулюючої функ
цій. Прикладомвинятком є програма 
SMARTгрантів (National Science and 
Mathematics Access to Retain Talent) у 
США, що спрямована на залучення сту-
дентів до вивчення точних дисциплін. 
Проте, для отримання цього гранту 
(до 4000 тис. дол. у 2013–2014 н. р.) 
студент повинен не лише навчатись на 
денною формою навчання та опано-
вувати певні дисципліни (англійську 
мову, математику, біологію, хімію чи 
фізику, іноземну мову), а й мати право 
на отримання гранту Пелла (видають 
за результатами оцінювання рівня до-
ходів студентів) [21]. 

Отже, у розвинених країнах со-
ціальна функція залишається для 
грантів основною й рівень матері-
ального добробуту є визначальним 
критерієм надання будьяких гран-
тів на навчання.

У Великій Британії в результаті 
величезного попиту на вищу освіту 
остання доволі дорога [22]. У цьому 
зв’язку місцеві стипендії фактич-
но є знижками на навчання, які уні-
верситети надають студентам, що 
відзначились у навчанні. Як прави-

ло, заявку на отримання стипендії 
оформлюють уже у процесі навчан-
ня. Підставою для цього можуть бути 
академічні успіхи, досягнення у спор-
ті або громадській роботі. Абітурієн-
ти так само мають можливість отри-
мати право на стипендію. 

Так, деякі вищі навчальні заклади 
з метою підвищення власного міжна-
родного престижу пропонують неве-
ликі стипендії всім вступникаміно-
земцям [23]. Крім того, для універ-
ситету може становити інтерес набір 
молодих людей з видатними здіб-
ностями в певній галузі, наприклад 
фізиці чи математиці. Втім, тоді мож-
ливість отримати стипендію найш-
видше не афішуватиметься – про неї 
можна дізнатись лише у приватному 
порядку, наприклад через агентство.

Гранти на навчання у Великій 
Британії надають доволі рідко [24]. 
Проте іноді вони включають повну 
вартість не лише навчання, а й про-
живання і навіть перельотів. Отри-
манню такого гранту передує жор-
сткий конкурс. Гранти, як правило, 
орієнтовані на конкретну програму і 
спеціальність.

У Швеції вищу освіту і наукові дослі-
дження субсидує центральний уряд. 
Рішення щодо бюджетних асигнувань 
приймає парламент країни. Держав-
ні гранти, які вищі навчальні заклади 
отримують на навчання, за винятком 
кандидатських і докторських дослі-
джень, залежать насамперед від ре-
зультатів їх наукової діяльності. Кри-
терієм є результат річних досліджень 
студентів денної форми навчання. Ін-
шими словами, у Швеції не поширена 
практика отримання грантів для здо-
буття вищої освіти [25]. 

Систему грантового фінансування 
використовують також в інших краї-
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нах ЄС, але на рівні з іншими видами 
фінансування.

У Німеччини та Австрії через те, 
що здобуття вищої освіти здебільшо-
го безкоштовне, грантів і стипендій 
не надають.

Популярна система грантового 
фінансування вищої освіти в Нор-
вегії [26]. Велика частина універси-
тетських фондів базується на різних 
державних грантах. Модель розпо-
ділу бюджету норвезьких вищих на-
вчальних закладів на національному 
рівні було змінено як частину вели-
кої програми оновлення та модер-
нізації в межах державного сектору. 
Зростаюча частка загальноуніверси-
тетських ресурсів надходить з інших 
джерел. Так, національна дослід-
ницька рада щороку надає гранти 
для університетів. Гранти, які нада-
ють громадські або приватні фон-
ди, Європейський союз, промислові, 
державні  та муніципальні агентства, 
фінансують основну частку дослід-
ницької діяльності в університетах. 
У Норвегії вища освіта безкоштовна, 
проте студенти зобов’язані платити 
за членство в організаціях соціально-
го забезпечення, що відповідають за 
житло. Фінансова підтримка студен-
тів базується на стипендії та кредиті 
на освіту державного банку.

Парламентські гранти надають як 
загальні для кожного університету. 
Передбачається, що гранти покри-
вають витрати на всю університет-
ську діяльність, включаючи Головне 
управління, бібліотеки, обладнання, 
ремонт, а також капітальні витрати. 
Гранти складають за єдиною бю-
джетною схемою. Бюджет для кож-
ного навчального закладу становить 
окрему частину схваленого парла-
ментом річного бюджету. Ключовою 

цифрою при складанні річного бю-
джету вищих навчальних закладів  є 
чисельність студентів. За останні 15 
років чисельність студентів в уні-
верситетах країни майже подвоїлась, 
проте нині зменшується. Втім наявні 
тенденції збільшення чисельності 
іноземних студентів.

В Україні так само функціонує 
система призначення стипендій та 
отримання грантів, що регулюється 
низкою нормативноправових актів, 
серед яких Указ Президента України 
«Про гранти Президента України для 
обдарованої молоді» [27], де визначе-
но порядок надання щорічних гран-
тів Президента України як фінансову 
підтримку державою обдарованої 
молоді, яку надають з метою реаліза-
ції соціально значущих творчих про-
ектів у соціальній та гуманітарній 
сферах (грант може одержати гро-
мадянин України віком 14–35 років), 
Указ Президента України «Про Поло-
ження про гранти Президента Украї
ни для випускників професійнотех-
нічних навчальних закладів» [28], де 
визначено порядок призначення ви-
пускникам професійнотехнічних на-
вчальних закладів щорічних грантів, 
постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про визначення розміру щоріч-
них стипендій та грантів Президента 
України призерам і учасникам всеу-
країнських конкурсів фахової майс-
терності серед учнів професійнотех-
нічних навчальних закладів та їх 
випускникам» [29], де визначено по-
рядок виплати цих стипендій. Зокре-
ма встановлено, що стипендії Прези-
дента України призерам і учасникам 
всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професій-
нотехнічних навчальних закладів 
виплачуються в розмірі мінімальної 
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ординарної академічної стипендії 
для учнів професійнотехнічних на-
вчальних закладів з коефіцієнтом 
4,375 за перше місце, 3,5 – за друге, 
3,0 – за третє, 2,5 – за четверте–шосте 
місця в порядку, визначеному Указом 
Президента України «Про Положен-
ня про стипендії Президента України 
для призерів і учасників всеукраїн-
ських конкурсів фахової майстерно-
сті серед учнів професійнотехнічних 
навчальних закладів»  від 28.12.2004 
№ 1562. Розмір гранту Президента 
України для випускників професій-
нотехнічних навчальних закладів не 
може перевищувати 30 тис. грн і ви-
значається МОН України залежно від 
складності технічного проекту. Гран-
ти надаються в порядку, визначено-
му Указом Президента України «Про 
Положення про гранти Президента 
України для випускників професій-
нотехнічних навчальних закладів» 
від 28.12.2004 № 1561. Міністерство 
освіти і науки України забезпечує 
виплату зазначених у постанові сти-
пендій та грантів Президента Украї
ни в межах коштів, передбачених 
МОН України в державному бюджеті 
для підготовки кадрів.

На жаль, неможливо проаналізу-
вати обсяги наданих бюджетних ко-
штів у межах надання стипендій та 
грантів через те, що така інформація 
збирається на рівні відповідних де-
партаментів МОН України й не опри-
люднюється систематично. Оприлюд-
нення має фрагментарний характер, 
як правило, у частині «Новини» сайту 
МОН України. Це унеможливлює ана-
ліз обсягу, динаміки та частки грантів 
і стипендій у загальному обсязі бю-
джетного фінансування. 

Так, у 2018 р. відповідно до розпо-
рядження від 6 червня Кабінету Мі-

ністрів України академічні стипендії 
отримали 100 студентів та 35 аспі-
рантів. Аспірантам призначено що-
місячні стипендії на 2018–2019 н. р. 
розміром понад 5200 грн. Студенти 
отримали щомісячні стипендії за 
другий семестр 2017–2018 н. р., що 
призначені за підсумками семестро-
вого контролю, розміром приблиз-
но 2500 грн. Заклади вищої освіти 
повинні перерахувати кошти за пе-
ріод, коли розпорядження не набра-
ло чинності, і виплатити студентам 
різницю між фактично виплаченою 
стипендією та призначеною. Канди-
датів на отримання стипендії серед 
відмінників заклади вищої освіти ви-
сували за пропозицією вченої ради, 
погодженою з органом студентсько-
го самоврядування [30].

Упродовж 2018 р. 66 студентів 
(курсантів) вищих навчальних за-
кладів отримуватимуть соціальні 
стипендії Верховної Ради України. 
Такі  стипендії призначені для сту-
дентів з числа дітейсиріт та малоза-
безпечених сімей. Пропозиції щодо 
призначення стипендій подавали за-
клади вищої освіти. Стипендія при-
значається на один рік і виплачуєть-
ся додатково до інших стипендій або 
грантів. Відлік виплат починається з 
1 січня 2018 р., наразі студентам пе-
рераховують кошти за період, коли 
розпорядження Уряду ще не набра-
ло чинності. Виплата триватиме до  
1 січня 2019 р. Цьогоріч серед сти-
пендіатів 13 студентів закладів вищої 
освіти  I–II рівня акредитації – вони 
отримуватимуть 750 грн. Для студен-
тів закладів вищої освіти III–IV рівня 
акредитації, а таких наразі 53, випла-
ти становлять 900 грн [31]. Претен-
дувати на отримання такої стипендії 
можуть дітисироти та діти, позбав-
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лені батьківського піклування (віком 
до 18 років), особи з їх числа, студенти 
(курсанти) закладів вищої освіти, які 
на період навчання залишились без 
батьків (віком до 23 років), та діти з 
малозабезпечених сімей.

На жаль, неможливо дійти виснов-
ків про справедливість, ефективність 
чи неефективність системи розподі-
лу таких коштів.

Уряд сподівається на створен-
ня дієвого механізму конкурсного 
фінансування науки, що повинен 
становити 40 % загального обсягу 
бюджетного фінансування науки, 
до того ж це одна з ключових реко-
мендацій ЄС, наданих за результата-
ми незалежного зовнішнього аудиту 
науковоінноваційної системи Украї-
ни. Як стверджують європейські екс-
перти, реформи повинні спиратись 
на твердий намір влади виконати зо-
бов’язання щодо збільшення фінан-
сування. Уряд країни дотримується 
взятих зобов’язань. Так, фінансуван-
ня науки за останні два роки було 
збільшено на 69 %. Проте в Україні 
досі не існувало інституції подібного 
формату, яка могла б надавати гран-
ти для дослідження та розроблен-
ня на умовах відкритих конкурсів і 
незалежно від відомчих ознак. Така 
штучна сегментація наукової сфери 
обмежує не лише наукову конкурен-
цію, а й можливості міжвідомчої коо-
перації [32]. 

Зауважимо також, що в Україні 
створено Національний фонд дослі-
джень, що вже з 2019 р. повинен по-
чати грантову підтримку наукових 
досліджень та розробок [33]. 

Кошти Національного фонду до-
сліджень формуватимуться за ра-
хунок коштів державного бюджету, 
добровільних внесків, у тому числі 

іноземних донорів, а також інших не 
заборонених законодавством джерел. 
Фонд розподілятиме кошти шляхом 
надання індивідуальних, колектив-
них та інституційних грантів і пра-
цюватиме за такими основними на-
прямами: безпосередньо виконання 
наукових досліджень та розробок; 
сприяння науковому співробітни-
цтву, науковій мобільності, зокрема 
науковому стажуванню наукових пра-
цівників, у тому числі за кордоном; 
розвиток матеріальнотехнічної бази 
наукових досліджень і розробок; роз-
виток дослідницької інфраструктури; 
підтримка проектів молодих вчених; 
популяризація науки.

Існують також гранти Київсько-
го міського голови [34] – це цільові 
кошти, що надаються на конкурсних 
засадах закладу освіти, педагогічно-
му працівникові закладу освіти для 
реалізації заявленого проекту у сфе-
рі освіти. З метою стимулювання та 
заохочення суб’єктів освітньої діяль-
ності до використання інноваційних 
підходів розвитку освіти в місті Києві 
вперше запроваджено щорічний за-
гальноміський конкурс на отриман-
ня грантів Київського міського голо-
ви у сфері освіти за напрямами «Здо-
рова дитина», «Перспектива освіти», 
«Заклад з ідеєю», «Чуйне серце» [35]. 
Втім ці гранти стосуються передусім 
дошкільної та загальної середньої 
освіти.

З огляду на зазначене, доходи-
мо висновків про нерозвиненість та 
непрозорість вітчизняної системи 
грантової і стипендіальної підтрим-
ки студентів.

У країнах, де широко використо-
вують кошти студентів, про що вже 
йшлося, як одне з джерел фінансу-
вання вищої освіти, фінансова під-
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тримка студентів організована пе-
реважно на основі використання 
кредитів на навчання, а гранти та 
стипендії надають лише студентам 
із сімей з низькими доходами. Вва-
жається, що гранти ефективніші від 
кредитів при забезпеченні фінан-
сової доступності вищої освіти для 
студентів з найменш забезпечених 
верств населення, а для всіх інших 
студентів фінансова доступність ви-
щої освіти може бути забезпечена за 
допомогою кредитів. 

З огляду на хронічне недофінансу-
вання системи вищої освіти в Україні 
за широкого впровадження гранто-
вих та кредитних механізмів фінан-
сування здобуття вищої освіти знач-
но поліпшиться фінансовий стан 
вищих навчальних закладів, змен-
шиться навантаження на державний 
бюджет та буде досягнуто позитив-
ний соціальний ефект, що передба-
чає більшу доступність вищої освіти 
для широких верст населення. 

Скорочення державного замов-
лення на підготовку фахівців з ви-
щою освітою та поступове підви-
щення частки платної освіти акту-
алізують розроблення системної 
програми освітнього кредитування 
та отримання грантів. Кредитні про-
грами та гранти на здобуття вищої 
освіти повинні стати обов’язковим 
елементом багатоканальної систе-
ми фінансового забезпечення вищої 
освіти в Україні. 

Водночас доцільно розвивати ко-
мерційні кредити банків як джерело 
фінансування. Безумовно, ринкові 
механізми комерційного кредиту-
вання не сприяють створенню від-
повідних соціальноекономічних 
умов, необхідних для забезпечення 
доступу широких верств населення 

до вищої освіти, тому участь держави 
у програмах кредитування є однією 
з обов’язкових умов розвитку аль-
тернативних джерел фінансування 
здобуття вищої освіти. У цьому кон-
тексті доцільним є використання ме-
ханізму здешевлення комерційних 
кредитів через компенсацію відсо-
тків за кредитами з бюджету. Такий 
механізм існує для сільськогосподар-
ських підприємств, то чому б не ви-
користати його для підтримки обда-
рованої молоді.

З метою забезпечення соціальної 
справедливості вища освіта покли-
кана відігравати роль «соціального 
ліфта» для найменш забезпечених 
верств населення, що зумовлює за-
стосування кредитного механізму 
фінансування з широкою участю 
держави, у тому числі кредитуван-
ня за пільговими програмами через 
державні банки. Загалом з огляду на 
високі корупційні ризики програ-
му державного пільгового кредиту-
вання необхідно трансформувати у 
кредитування, яке здійснюватиме 
державний банк, насамперед Ощад-
банк, що зменшить навантаження на 
бюджет та забезпечить цільове вико-
ристання коштів. Необхідно розро-
бити спеціальну програму кредиту-
вання вищої освіти через Ощадбанк 
на пільгових умовах та на тривалий 
термін (10–20 років).

Дослідивши вітчизняні та за-
рубіжні механізми фінансування 
здобуття вищої освіти, доходимо 
висновку, що принципи організації 
грантів та кредитів в Україні та роз-
винених країнах істотно різняться, 
незважаючи на ідентичність форм. 

Подальшим напрямом наукових 
досліджень повинно стати наукове 
розроблення концепції кредитуван-
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ня здобуття вищої освіти в Україні, 
що охоплюватиме всю банківську 
систему України. Для цього необ-
хідно визначити концептуальні під
ходи: 

 – які соціальні верстви населення 
можуть брати участь у пільговому 
кредитування вищої освіти; 

 – які види освітніх кредитів діяти-
муть та який вид державної підтрим-
ки застосовуватиметься (наприклад, 
пільгові кредити з невисокими від-
сотками,  компенсацією відсотків, 
гарантією уряду); 

 – розробити покрокові програми 
реалізації кредитного механізму здо-
буття вищої освіти в Україні; 

 – визначити обсяги бюджетного 
фінансування освітніх кредитів та 
взаємозв’язок фінансування з держав-
ного бюджету та місцевих бюджетів 

(особливо актуально щодо запрова-
дження освітньої субвенції для вищої 
освіти); 

 – з боку комерційних банків дета-
лізація кредитних продуктів, з боку 
Національного банку України – опра-
цювання нормативноправових актів 
з регулювання системи вищої освіти 
та питань кредитування щодо визна-
чення типових умов кредитування та 
розроблення стандартів.

Насамкінець зауважимо, що до ви-
рішення питання плати за навчання 
слід підходити диференційовано, а 
саме:

 – гранти слід використовувати як 
заохочення найталановитіших сту
дентів;

 – кредити – як забезпечення мож-
ливості здобути вищу освіту кожному, 
хто на це здатен. 
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Hanna Tereshchenko 

ASSESSMENT OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  
IN FINANCING OF HIGHER EDUCATION THROUGH  

THE LENDING MECHANISM AND STUDENT GRANTS
Abstract. The article addresses the issue of assessing the advantages and disadvan-
tages of financing higher education through the mechanism of lending and student 
grants. The foreign experience of lending for higher education, as well as the provi-
sion of grants, has been analyzed. It is concluded that the issue of tuition fees should 
be addressed differentially: in particular grants should be used as incentives for the 
most talented students; loans – as providing an opportunity to get higher educa-
tion to anyone who is capable of it.  Financial support for higher education cannot be 
limited to budget financing within the framework of a state order. Especially in the 
context of budget deficit it is expedient to diversify sources of financing, in particular 
through the mechanism of lending. At the same time, the reduction in the share of 
budget financing for higher education should not turn into uncontrolled commercia
lization of educational activities. Excessive commercialization of educational ser-
vices can lead to the impossibility of obtaining higher education for a wide range of 
people. In our opinion, the development of mixed credit forms of payment for educa-
tion is urgent, and the state must pursue an active stimulating policy. The actual lack 
of an effective lending mechanism for financing higher education in Ukraine is the 
actualization of the search for scientifically grounded ways of developing an educa-
tion loan.
Keywords: higher education, budget financing, higher education lending, education 
grant.
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