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РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасного стану ринку освітніх послуг
в Україні. Увагу зосереджено на особливостях організації вітчизняної системи вищої
освіти для навчання іноземних студентів. З метою визначення переваг та перешкод,
пов’язаних із здобуттям вищої освіти іноземними студентами в Україні, проведено
аналіз статистичних матеріалів Українського державного центру міжнародної освіти як офіційного представника Міністерства освіти і науки України з питань навчання іноземних студентів в Україні. Обґрунтовано доцільність упровадження в українських ЗВО «університетських освітніх агентів» на противагу приватним освітнім
агентам, які надають відповідні послуги іноземним студентам. Особливу увагу акцентовано на необхідності реалізації ефективної інформаційної кампанії з метою
популяризації української вищої освіти серед іноземних студентів шляхом розміщення відповідної інформації на вебсторінці Міністерства освіти і науки України, а також на офіційних вебсторінках дипломатичних місій України в іноземних країнах.
Розглянуто процедуру легалізації іноземних документів про освіту в Україні. Проведено SWOT-аналіз надання освітніх послуг в Україні для іноземних студентів. Окреслено
конкурентні переваги, а також сучасні виклики на ринку освітніх послуг України.
Надано рекомендації для покращення якості надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти України для розширення контингенту іноземних студентів.
Ключові слова: ринок освітніх послуг в Україні, вища освіта, іноземні студенти, освітні агенти, експорт вищої освіти, освітня політика України.
JEL classification: І21, І28, J44.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-1-5-22.

ХХІ століття характеризується посиленням глобалізаційних процесів,
що зумовлюють трансформацію всіх
галузей суспільного життя. Така мо-

дернізаційна парадигма характерна
також для освітнього процесу, зокрема для ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти. Останніми роками
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спостерігається посилення складових цього процесу, зокрема інтернаціоналізації освіти, академічної
мобільності, освітнього маркетингу,
експорту/імпорту освітніх послуг,
стрімкого розвитку відповідних інформаційно-комунікаційних технологій. У зв’язку з цим упродовж останнього десятиліття на світовому
ринку освітніх послуг відбувається стрімке збільшення контингенту іноземних студентів. За даними
ЮНЕСКО, у 2017 р. кількість іноземних студентів становила 5,3 млн осіб,
у той час як у 2000 р. їх налічувалось
близько 2 млн осіб[1].
Як наслідок, глобалізаційний процес в освітньому просторі загострює
конкуренцію університетів. Вважається, що наявність великої частки
іноземних студентів є свідченням
високого рейтингу освітніх закладів
країни, якісного надання освітніх послуг, визнання дипломів у міжнародній науковій спільноті. Крім цього,
навчання студентів-іноземців є вагомим джерелом доходу як для закладу вищої освіти, так і для держави в
цілому.
Освітня система України, будучи
важливою складовою Європейського простору вищої освіти та займаючи відповідну частку на світовому
ринку освітніх послуг, користується
попитом серед іноземних студентів.
З огляду на це, наша стаття присвячена дослідженню сучасного стану
ринку освітніх послуг в Україні для
навчання іноземних студентів. Проведений аналіз дає змогу виявити
сильні та слабкі сторони національної системи вищої освіти, а відтак
покращити якість надання освітніх
послуг та збільшити експорт вищої
освіти.

6

Аналіз наукових публікацій з даної тематики свідчить про те, що
впродовж останніх років питанням
організації та функціонування ринку освітніх послуг для навчання
іноземних студентів приділяється
значна увага українських та зарубіжних дослідників. Варто відзначити
наукові праці Кр. Біста [2], У. Тейчлер [3], О. Білик [4], А. Вербицької
[5], М. Дебич [6], І. Гришової [7] та ін.
З метою комплексного вивчення
ринку освітніх послуг провідні наукові колективи провадять аналітичні
дослідження, результати яких, зокрема, відображені у аналітичних записках: «Україна на міжнародному ринку освітніх послуг вищої освіти» [8],
«Визначення конкурентних переваг
здобуття вищої освіти в країнах-конкурентах України на ринку освітніх
послуг для іноземних студентів» [9]
та ін. Зауважимо, що окреслена проблематика стала предметом дискусій
на наукових конференціях, зокрема,
на ІV Міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання
організації навчання іноземних студентів в Україні» (м. Тернопіль, травень 2018 р.) [10] та науково-практичній конференції «Ринок освітніх
послуг: виклики сучасності» (м. Київ,
червень 2019 р.) [11]. Крім цього, починаючи з 2018 р., у Києві на базі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка щорічно відбувається український форум з питань міжнародної освіти за організаційної підтримки Українського державного центру міжнародної освіти,
що присвячений обговоренню сучасних тенденцій вітчизняного ринку
освітніх послуг. Незважаючи на великий науковий доробок та проведені
заходи, комплексний аналіз окресле“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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ної тематики передбачає врахування
актуальної інформації про сучасний
стан ринку освітніх послуг в Україні.
Зауважимо, що прийом на навчання до закладів вищої освіти (ЗВО)
іноземців та осіб без громадянства
в Україні здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,
«Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту», Указом
Президента України від 03 червня
1994 року № 271 «Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і
адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова»,
постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684
«Деякі питання набору для навчання
іноземців та осіб без громадянства»,
наказом Міністерства освіти і науки
України від 01 листопада 2013 року
№ 1541 «Деякі питання організації
набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за
№ 2004/24536 [12].
В Україні офіційним державним
джерелом інформації з питань навчання іноземних студентів є Український державний центр міжнародної
освіти (далі – УДЦМО) Міністерства
освіти і науки України [13]. На вебсторінці УДЦМО, серед іншого, розміщена актуальна інформація про
освітню систему України, іноземному
громадянину надається можливість
отримати повну інформацію про
вступну кампанію в Україні, обрати
ЗВО та програму навчання, заповни“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

ти заявку, а також подати документи на отримання студентської візи
онлайн. Зауважимо, що з метою залучення іноземних громадян, які не
володіють українською мовою, вся
інформація на вебсторінці УДЦМО
доступна також англійською та російською мовами.
Для проведення комплексного
дослідження сучасного стану ринку
освітніх послуг в Україні для навчання іноземних студентів було детально проаналізовано статистичні
матеріали УДЦМО [14], а також інформацію, розміщену на вебсторінці
УДЦМО [13]. Результати проведеного
дослідження є такими.
У 2019/2020 н. р. в Україні навчаються 80470 іноземних студентів.
Їхня кількість має позитивну тенденцію до зростання, адже порівняно з 2015/2016 н. р. частка іноземних студентів зросла на 20 %,
або на 16564 особи (рис. 1). Разом
з тим, кількість зареєстрованих запрошень для іноземних абітурієнтів
також зростала: від 19647 запрошень у 2015/2016 н. р. до 50248 у
2018/2019 н. р., у 2019/2020 н. р. було
зареєстровано дещо меншу кількість
запрошень, а саме 47905. Однак незважаючи на велику кількість запрошень для іноземних абітурієнтів,
тільки третина таких абітурієнтів
успішно проходить процес отримання студентської візи і приїжджає на
навчання в Україну.
Сьогодні найбільша кількість
іноземних здобувачів вищої освіти
в Україні є громадянами країн Азії
та Африки. Загалом в українських
ЗВО навчаються студенти-іноземці
із 158 країн світу. Найбільша частка
іноземних студентів є громадянами
Індії (22,90 %), Марокко (10,23 %),
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Рис. 1. Кількість іноземних студентів та кількість зареєстрованих запрошень
для іноземних абітурієнтів в Україні (2015/2016–2019/2020 н. рр.)
Побудовано авторами за: Український державний центр міжнародної освіти. URL:
https://studyinukraine.gov.ua/; Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2020 /
уклад. О. О. Шаповалова. Київ : УДЦМО, 2020. 60 с.

ських країн та всіх інших країн упродовж 2017/2018–2019/2020 н. рр.
Так, у 2017/2018 н. р. частка студентів із країн пострадянського простору склала 29,47 %, у 2018/2019 н. р. –
24,67 %, в той час як наступного
2019/2020 н. р. частка цих студентів
скоротилася більш ніж на 3 % і становила 21,52 %. На сьогодні найбільша

Азербайджану (6,80 %), Туркменістану (6,64 %), Нігерії (5,44 %), Туреччини (4,68 %), Китаю (4,38 %), Єгипту
(4,35 %), Ізраїлю (3,18 %) та Узбекистану (2,52 %). З інших країн загалом
приїжджають 28,88 % іноземних студентів (рис. 2).
На рис. 3 відображено порівняння кількості студентів із пострадянІндія
Марокко
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Рис. 2. Кількість іноземних студентів в Україні із топ-10 країн за їхнім
походженням у 2019/2020 н. р., осіб
Побудовано авторами за: Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2020 / уклад.
О. О. Шаповалова. Київ : УДЦМО, 2020. 60 с.
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Рис. 3. Кількість студентів із пострадянських країн та всіх інших країн впродовж
2017/2018–2019/2020 н. рр., осіб
Побудовано авторами за: Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2020 / уклад.
О. О. Шаповалова. Київ : УДЦМО, 2020. 60 с.

кількість іноземних студентів із пострадянських країн є громадянами
Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану, Грузії та Росії, дещо менша
частка – з Білорусі, Молдови, Вірменії, Таджикистану та інших країн.
Ці студенти, як правило, обирають
правові та економічні спеціальності
для навчання: міжнародні відносини,
міжнародна економіка, міжнародне
право, банківська справа тощо; навчаються вони переважно на заочній
формі.
У 2019/2020 н. р. іноземні студенти навчалися у 455 вітчизняних ЗВО,
перелік яких продовжує розширюватися, а порівняно із 2017/2018 н. р.,
збільшився майже вдвічі. Загальна кількість іноземних студентів,
які навчаються у державних ЗВО у
2019/2020 н. р., складає 71546 осіб
(88,91 %), у приватних ЗВО – 8766
(10,89 %), комунальних ЗВО – 158
(0,20 %).
При цьому стратегічною метою
інтернаціоналізації освіти в Україні
є не математичне збільшення кіль“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

кості іноземних студентів як таке, а
дотримання ключових принципів,
що роблять українську освіту привабливою. Це – прозорість процедури
вступу, безпека студентів під час перебування в Україні, якість самого освітнього процесу. Усі ці пункти об’єднує один ключовий принцип – відповідальність закладів освіти за студентів, яких зараховують на навчання.
У процесі вибору закладу освіти
іноземні громадяни беруть до уваги результати міжнародних рейтингових досліджень, які сьогодні є
найбільш визнаним інструментом
визначення рівня престижності та
конкурентоспроможності освітнього закладу. Серед найбільш впливових міжнародних рейтингів є дослідження QS World University Ranking
та The Times Higher Education World
University Rankings.
На жаль, українські ЗВО у даних
рейтингах представлені тільки частково. Зокрема, до QS World University
Rankings 2020 [15] увійшли: Харківський національний університет
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імені В. Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут», Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Сумський державний університет, Національний
університет «Львівська політехніка».
За версією The Times Higher Education
World University Rankings 2020 [16],
найкращими українськими університетами є Національний університет
«Львівська політехніка», Львівський
національний університет імені Івана Франка, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут», Сумський державний університет, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

У табл. 1 наведено рейтинг найбільш популярних українських ЗВО
серед іноземних студентів. Лідерами
ЗВО за кількістю іноземних студентів є два університети з м. Харкова:
Харківський національний медичний університет та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, на третій позиції рейтингу –
Одеський національний медичний
університет. Відтак у цих університетах навчається 38,01 % іноземних
студентів або 30 631 особа. Слід підкреслити, що Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
та Київський національний університет імені Тараса Шевченка увійшли
у список найкращих університетів
світу за результатами водночас двох
міжнародних рейтингів QS World
University Rankings 2020 та The Times
Higher Education World University Rankings 2020, що для іноземних абіту-

Та б л и ц я 1
Рейтинг найбільш популярних ЗВО України серед іноземних студентів
у 2019/2020 н. р.
№

1
2
3
4
5
6

Назва ЗВО

Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Одеський національний медичний університет
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Запорізький державний медичний університет
Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова
7 Тернопільський національний медичний університет
ім. I. Я. Горбачевського МОЗ України
8 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
9 ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
10 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Всього

Кількість
іноземних
студентів,
осіб

Частка
від загальної
кількості
іноземних
студентів, %

4355
4351
4234
3378
2981
2815

5,41
5,40
5,26
4,19
3,70

2414
2385
1869
1849
30631

3,49
2,99
2,96
2,32
2,29
38,01

Складено авторами за: Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2020 / уклад.
О. О. Шаповалова. Київ : УДЦМО, 2020. 60 с.
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рієнтів є підтвердженням якісного
надання освітніх послуг.
Як видно із табл. 1, вісім із десяти
ЗВО-лідерів є закладами медичного
спрямування. Отримані дані корелюють із статистичною інформацією
щодо розподілу найбільш популярних спеціальностей серед іноземних
студентів в Україні, адже до трьох
найбільш популярних спеціальностей належить медицина (32,36 %),
лікувальна справа (7,72 %) та стоматологія (6,33 %).
Медичний напрям навчання найбільш популярний серед студентів
Індії, Китаю, країн Африки та Азії.
Крім цього, такі спеціальності як менеджмент (4,36 %), фармація та промислова фармація (3,10 %) користуються великим попитом серед іноземних студентів. Дещо менша частка іноземних студентів навчається
на спеціальностях із права (2,97 %),
архітектури та будівництва (2,96 %).
Середню освіту здобуває 2,27 % іноземців, зокрема, в переважній більшості це студенти з Китаю та Туркменістану. Менше ніж 2 % іноземних громадян навчаються на таких
спеціальностях: фінанси, банківська
справа та страхування (1,95 %), економіка (1,60 %) та філологія (1,29 %).
Всі інші спеціальності, на яких навчаються іноземні студенти, становлять
24,45 % від загальної кількості. Окрім цього, майже десята частина іноземних студентів проходить мовну
підготовку (8,64 %).
Переважна більшість студентів-іноземців в Україні безпосередньо здобувають освіту на денній формі навчання – 86,63 %. Заочну форму
навчання обрали 13,34 % осіб, вечірнє навчання та екстернат – 0,34 % та
0,004 % відповідно. Практично кож“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

ний десятий іноземний студент проходить мовну підготовку (8,64 %),
що передбачає додатковий рік навчання з метою вивчення мови викладання, після якої розпочинається
основне навчання. Післядипломну
освіту здобувають 3,50 % іноземних
студентів. У межах програми академічної мобільності навчається 0,01 %
іноземних студентів. Вишкіл PhD
(аспірантура/докторантура) охоплює
0,93 % іноземців. У процесі навчання
для іноземних студентів важливу
роль відіграє мова навчання. В Україні 43,503 % іноземних громадян
навчаються англійською, 29,376 % –
російською, 27,000 % – українською,
0,117 % – французькою і 0,004 % –
німецькою мовами.
На рис. 4 наведено картосхему розподілу кількості іноземних студентів
в Україні, з якої видно, що найбільша частка іноземних громадян навчається у Харківській (20196 осіб),
Київський (17634 особи), Одеській
(9159 осіб) та Дніпропетровській
(5220 осіб) областях. Найменша частка студентів-іноземців навчається у
північно-західному регіоні: Хмельницька обл. (95 осіб), Волинська обл.
(87 осіб), Житомирська обл. (85 осіб)
та Чернігівська обл. (32 особи).
Як уже зазначалося, в Україні найбільша кількість іноземних студентів
є громадянами Індії (майже 23 %),
вибір яких великою мірою визначається інформацією, що надається Медичною Радою Індії (Medical Council
of India, MCI) [17]. На вебсторінці MCI
подано список іноземних університетів, у яких індійські студенти можуть
здобувати вищу освіту, після чого
їхній диплом в Індії буде визнано.
Зауважимо, що навчання в Індії
триває всього п’ять років, порівняно
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Рис. 4. Картосхема розподілу кількості іноземних студентів в Україні
по областях у 2019/2020 н. р., осіб
Примітка. Для нерезидентів – 138.

Побудовано авторами за: Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2020 / уклад.
О. О. Шаповалова. Київ : УДЦМО, 2020. 60 с.

з 6-річним навчанням в Україні. Крім
цього українське законодавство не
передбачає навчання іноземних студентів в інтернатурі, так само заборонено поєднувати навчання із працею.
Однак незважаючи на це, індійські
студенти приїжджають в Україну на
навчання. Серед основних переваг,
які озвучують індійські студенти,
хороша якість української медичної
освіти, порівняно невисока вартість
навчання (приблизно 20 % від вартості навчання в Індії) та проживання,
можливість навчання англійською
мовою. У великих містах, де здебільшого навчаються індійські студенти-медики (м. Київ, м. Одеса, м. Хар-
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ків, м. Львів), є також можливості
забезпечити їх гастрономічні уподобання відповідно до релігійних переконань [18].
Переважна більшість студентів,
зокрема індійських громадян, користуються послугами освітніх агентів,
а саме приватних організацій-посередників, що надають різноманітні
послуги з підготовки документів на
навчання, відправлення студента на
навчання, отримання візи, супроводження студента у країні навчання,
оформлення документів на посвідку та ін. Так, у 2019/2020 н. р. частка
запрошень для іноземних студентів,
зареєстрованих за зверненням агента, становить 64,13 %, в той час як за
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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зверненням студента-абітурієнта –
35,87 %. Така ситуація зумовлена насамперед тим, що в Україні відсутня
мережа «університетських освітніх
агентів» щодо залучення іноземних
студентів до навчання в Україні, у
зв’язку з чим іноземний студент змушений витрачати додаткові кошти за
послуги приватних освітніх агентів.
Зауважимо, що на вебсторінці
УДЦМО у рубриці «Агенти» [19] розміщений перелік освітніх агентів, які
уклали офіційні договори із закладами освіти про надання відповідних послуг. Іноземним громадянам
слід звертати на це увагу, оскільки
доволі поширеною є недобросовісна практика функціонування так
званих «освітніх агентів-шахраїв»,
які надають недостовірну інформацію про особливості та організацію
освітнього процесу в Україні, а також вимагають необґрунтований за
розміром гонорар. На наш погляд, з
метою надання достовірної інформації та впровадженням ефективної
інформаційної кампанії на офіційній вебсторінці Міністерства освіти
і науки України необхідно створити
окрему рубрику «Навчання в Україні
для іноземних громадян» з перекладом на англійську мову, де розмістити загальну інформацію про особливості освітнього процесу в Україні
з обов’язковим посиланням на вебсторінку УДЦМО, а відтак створити
мережу університетських освітніх
агентів.
У цьому контексті також слід звернути увагу на інформацію, що розміщується на офіційних вебсторінках
відповідних дипломатичних установ
(посольств/консульств), адже разом
з Міністерством освіти і науки, вони є
важливим джерелом інформації для
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іноземних громадян. З огляду на це,
країни, які зацікавлені у залученні
на навчання іноземних громадян, на
офіційних сторінках своїх дипломатичних установ розміщують вичерпну інформацію про навчання та освіту в окремих рубриках.
Для того щоб з’ясувати, чи така
практика притаманна для українських дипломатичних місій в іноземних країнах, у березні 2020 року
було проведено контент-аналіз офіційних вебсторінок усіх дипломатичних установ, перелік яких розміщений на вебсторінці Міністерства
закордонних справ України [20].
В ході проведеного аналізу встановлено, що тільки на деяких вебсторінках дипломатичних установ подана
інформація про навчання в Україні
у рубриці «Про Україну», в окремих
випадках – у рубриці «Новини». Така
інформація у переважній більшості випадків подана під заголовком
«Освіта в Україні для іноземних громадян».
Однак подана тут інформація потребує оновлення та доповнення,
зокрема щодо кількості закладів
освіти, в яких навчаються іноземні
студенти, країн походження іноземних студентів тощо. Водночас позитивним моментом є те, що у всіх
випадках наявна інформація вказує
офіційне джерело інформації з питань навчання іноземних студентів –
УДЦМО, а також є посилання на всі
важливі рубрики центру. На нашу
думку, крім Міністерства освіти і
науки України, усі дипломатичні
установи України в іноземних країнах на своїй вебсторінці повинні
також розмістити окрему сторінку
«Навчання в Україні для іноземних
громадян», на якій надати вичерпну
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інформацію про особливості навчання в Україні з обов’язковим посиланням на вебсторінку УДЦМО.
Аналізуючи ринок освітніх послуг в Україні для іноземних студентів, не можна оминути тему легалізації документів про освіту. Так, під
час прийняття на навчання осіб, які
подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти,
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності
документів про освіту, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
05.05.2015 р. № 504 «Деякі питання
визнання в Україні іноземних документів про освіту».
Дана практика досить часто є
проблемою для іноземних громадян, адже в Україна існує складна
процедура підтвердження чинності
цих документів. Зауважимо, що деякі країни перевіряють документи
тільки в електронному форматі на
платформі освітнього електронного реєстру (за наявності), однак у
нашій країні відповідно до чинного
законодавства обов’язковим є й паперове підтвердження. В Україні ДП
«Інформаційно-іміджевий
центр»
[21] від імені Міністерства освіти і
науки України проводить процедуру
проставлення апостиля на офіційних документах (дана процедура є
платною). Зауважимо, що апостиль
використовується на території країн, що підписали Гаазьку конвенцію
від 05.10.1961 р. [22], вона скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Проте у випадку
необхідності консульської легалізації іноземним абітурієнтам потрібно
безпосередньо звернутися до Міністерства закордонних справ України.
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У табл. 2 надано порівняльну інформацію про легалізацію документів про освіту для іноземних студентів із топ-20 країн за походженням
іноземних студентів в Україні та інших країнах-конкурентах. Як видно з
наведених в таблиці даних, студенти
тільки із двох країн – Туркменістану та Узбекистану не потребують в
Україні додаткового засвідчення документів про освіту, для студентів
десяти країн необхідна консульська
легалізація.
Водночас у нашого найближчого конкурента з питань експорту
освітніх послуг – Росії, консульська
легалізація діє тільки для студентів п’яти країн, нема необхідності
в легалізації для студентів 12 країн. Значно м’якші умови легалізації
для студентів-іноземців в Румунії і
Молдові. В інших пострадянських
країнах – Вірменії та Грузії – умови
легалізації не жорсткіші, ніж в Україні. Все це означає, що для посилення конкурентних переваг України
необхідно критично переглянути
процес легалізації, здійснити заходи
щодо пом’якшення умов залучення
студентів-іноземців на навчання в
Україну (див. табл. 2).
Проведений аналіз дав змогу скласти «портрет» іноземного
студента в Україні. Так, переважна
більшість іноземних громадян, які
здобувають вищу освіту в Україні, є
громадянами країн Азії та Африки.
Як правило, ці студенти належать
до середнього класу і обирають університети серед країн Європи, Росії
та Китаю. Важливим критерієм для
вибору університету є показники
міжнародного рейтингу (The Times
Higher Education World University
Rankings та QS World University
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Індія
Марокко
Азербайджан
Туркменістан
Нігерія
Єгипет
Туреччина
Китай
Ізраїль
Грузія
Йорданія
Узбекистан
Іран
Гана
Росія
Ліван
Ірак
Туніс
Лівія
Польща

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

A
A
A
НПДЗ
КЛ
КЛ
A
КЛ
A
A
КЛ
НПДЗ
КЛ
КЛ
A
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
A

в Україні

ЛНП
А
ЛНП
ЛНП
КЛ
ЛНП
A
ЛНП
A
ЛНП
КЛ
ЛНП
ЛНП
КЛ
ЛНП
КЛ
ЛНП
ЛНП
КЛ
ЛНП

у Росії*

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

у Румунії

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ЛНП

у Молдові

A
A
A
ЛНП
КЛ
КЛ
A
КЛ
A
A
КЛ
ЛНП
КЛ
КЛ
A
КЛ
КЛ
A
КЛ
A

у Вірменії

Легалізація

A
A
A
КЛ
КЛ
КЛ
A
КЛ
A
A
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
A
КЛ
КЛ
A
КЛ
A

у Філіппінах

A
A
A
ЛНП
КЛ
КЛ
A
ЛНП
A
A
КЛ
ЛНП
КЛ
КЛ
A
КЛ
КЛ
A
КЛ
A

у Казахстані

A
A
A
ЛНП
КЛ
КЛ
A
КЛ
A
A
КЛ
ЛНП
КЛ
КЛ
A
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
A

у Грузії

КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ
КЛ

у Китаї

Складено авторами за: ДП «Інформаційно-іміджевий центр». URL: https://apostille.in.ua/ua/; The Hague Convention of 5 October 1961.
URL: https://assets.hcch.net/docs/b12ad529-5f75-411b-b523-8eebe86613c0.pdf; The Hague Conference on Private International Law. URL:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

Примітка. А – Apostille, КЛ– консульська легалізація, ЛНП – легалізація не потрібна, НПДЗ - не потребують додаткового засвідчення.

Країна
походження
документу

№
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Особливості легалізації документів про освіту для іноземних студентів у країнах, які є конкурентами України
з питань експорту освітніх послуг
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Rankings) та авторитетних галузевих платформ (наприклад, для
медичного фаху у Індії – Medical
Council of India). Медичний напрям
навчання є пріоритетним, затребувані також такі спеціальності як
менеджмент, право, середня освіта, фінанси, економіка та будівництво. На жаль, іноземні студенти-медики не мають можливості
навчатися в українській інтернатурі відповідно до норм українського
законодавства. Крім цього, вони не
мають права на роботу під час нав-

чання чи працевлаштовуватись в
Україні після отримання диплома.
У табл. 3 подано SWOT-аналіз надання освітніх послуг для іноземних
студентів в Україні, де представлено
сильні та слабкі сторони надання
освітніх послуг, а відтак потенційні
можливості та загрози розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг.
Серед конкурентних переваг для
вибору навчання в Україні є:
• можливість отримати якісну
освіту (зокрема, хороша якість української медичної освіти);

SWOT-аналіз особливостей надання освітніх послуг
для іноземних студентів в Україні
Сильні сторони
 Освітня система України зайняла 44 позицію серед топ-50 країн у QS Higher Education
System Rankings 2018 р.;
 щороку кількість іноземних студенів в
Україні суттєво зростає;
 українська освіта характеризується
високим рівнем якості серед іноземних студентів;
 спрощена процедура вступу у ЗВО України;
 вартість навчання та проживання є порівняно невисокою і доступна для громадян
країн, що розвиваються;
 є можливість навчатися на підготовчому курсі та проходити мовну підготовку;
 більшість університетів, що орієнтовані на залучення іноземних студентів, пропонують навчання іноземною мовою (англійською, російською, німецькою, французькою
тощо);
 наявність офіційних державних установ з питань навчання іноземних студентів
(підпорядковані Міністерству освіти і науки
України): Український державний центр міжнародної освіти (https://studyinukraine.gov.
ua/) та ДП «Інформаційно-іміджевий центр»
(https://apostille.in.ua/);
 провідні українські ЗВО на своїх вебсторінках мають окрему рубрику з інформацією для іноземних студентів (Admission
information for foreign students, Tuition fees for
foreign students)
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Слабкі сторони
 Українські ЗВО у системі міжнародних
рейтингів The Times Higher Education World
University Rankings та QS World University
Rankings представлені недостатньо;
 в українському законодавстві не передбачено можливість поєднувати роботу з навчанням для іноземних студентів;
 іноземні студенти, які навчаються на медичних спеціальностях (найбільша частка в
Україні) не мають права навчатися в інтернатурі та отримувати практичну підготовку;
 відсутня ефективна інформаційна кампанія з метою залучення іноземних студентів як
на національному, так і на регіональному рівнях;
 українські дипломи у більшості країн світу не визнаються, необхідним є додаткове підтвердження отриманої кваліфікації;
 не всі ЗВО можуть забезпечити викладання інтернаціональною мовою (англійською)
для іноземних студентів;
 обмеженість бюджетних місць для навчання іноземних студенів в Україні (квоти для
студентів);
 відсутня мережа «університетських освітніх агентів», однак розвинута мережа приватних освітніх агентів;
 під час прийняття на навчання іноземних
громадян, які подають документ про здобутий
за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення
еквівалентності цих документів;
 складна процедура оформлення студентських віз та легалізації документів про освіту
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Закінчення табл. 3
Можливості
 Підвищення позицій ЗВО України у міжнародних рейтингах;
 покращення роботи дипломатичних
служб та спільної взаємодії із ЗВО;
 посилення процесів інтернаціоналізації
системи вищої освіти України на фоні демографічного зниження кількості українських
студентів;
 адаптація ЗВО України до міжнародних
стандартів;
 підписання договорів про співпрацю
українських ЗВО з міжнародними університетами, а також договорів про взаємовизнання
дипломів;
 розвиток мережі рекрутаційних та інформаційних центрів українських ЗВО;
 доповнення списку українських ЗВО медичних напрямів на вебсторінці Медичної
Ради Індії (MCI) для залучення більшої кількості студентів-медиків;
 проведення рекламних кампанії ЗВО України з метою залучення іноземних студентів;
 збільшення кількості ЗВО України, в яких
навчаються іноземні студенти;
 залучення іноземних викладачів на роботу у ЗВО України, а також іноземних студентів
з інших країн на навчання в Україні;
 збільшення кількості акредитованих
програм у ЗВО України;
 популяризація англійської мови викладання як інтернаціональної серед всіх ЗВО
України

Загрози
 Загострення політичної ситуації та військового конфлікту в Україні;
 поширення
коронавірусної
інфекції
COVID-19 у світі;
 недостатня популяризація українських
ЗВО на глобальному ринку освітніх послуг;
 відсутня перспектива працевлаштування
для іноземних студенів після отримання диплому в Україні;
 ЗВО не надають іноземним студентам допомогу щодо адаптації до місцевих умов;
 орієнтація іноземних студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «медицина» на здобуття освіти у країнах, де надається
практична підготовка, що може призвести до
відтоку вагомої частки іноземних студентів в
інші країни;
 зміни у законодавстві України щодо мови
викладання в українських ЗВО можуть призвести до скорочення кількості іноземних студентів, які навчаються російською мовою;
 складна та забюрократизована система
запрошення іноземного студента на навчання
в Україні;
 наявність корупції в освітній сфері України

Складено авторами.

• відносно нескладна процедура
вступу у ЗВО України;
• порівняно низька вартість надання освітніх послуг (залежно від
ЗВО та обраної спеціальності вартість навчання коливається від 3 тис.
до 5 тис. доларів);
• доступні ціни на проживання
(можливим є проживання у студентському гуртожитку та оренда кімнати чи квартири);
• можливість навчатися на підготовчому відділенні та проходити
мовну підготовку;
• серед мов навчання більшість
університетів, які орієнтовані на за“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

лучення іноземних студентів, пропонують навчання іноземною мовою
(англійською, російською, німецькою, французькою тощо);
До перешкод, пов’язаних з отриманням вищої освіти в Україні, належать:
• відсутність права для іноземних
студентів, які навчаються на медичних спеціальностях в українських
ЗВО, навчатися в інтернатурі, а також
проходити стажування;
• неможливість поєднувати роботу з навчанням в Україні для іноземних студентів, які бажають отримати
досвід роботи або/чи додатковий
дохід;
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• частка ЗВО, що можуть надавати
якісні освітні послуги англійською
мовою, є невеликою;
• складна процедура оформлення
студентських віз та легалізації документів про освіту;
• необхідність для переважної
більшості іноземних студентів додатково витрачати кошти на послуги
приватних освітніх агентів в Україні,
оскільки мережа університетських
освітніх агентів є нерозвиненою;
• обов’язковість процедури визнання і встановлення еквівалентності освітніх документів під час
прийняття на навчання іноземних
громадян, якщо подано документ,
що стосується ступеня (рівня) освіти,
здобутої за кордоном.
Таким чином, наявність українських ЗВО у системі міжнародних
рейтингів свідчить про те, що Україна та вітчизняна система освіти
представлена у світовому освітньому
просторі, освітні послуги користуються певним попитом серед іноземних студентів. Серед найбільш популярних спеціальностей для іноземних студентів в Україні є медицина,
бізнес-освіта, технічні, інженерні та
природничі науки, останнім часом –
IT спеціальності.
Проте для подальшого розвитку
міжнародного напрямку української
освіти слід внести окремі корективи.
З боку університетів необхідно:
- покращення надання освітніх
послуг шляхом модернізації освітнього процесу з урахуванням міжнародних стандартів та підвищення
кількості освітніх програм англійською мовою;
- втілення комплексу заходів з
підвищення позицій ЗВО України у
міжнародних рейтингах (QS World
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University Rankings, The Times Higher
Education World University Rankings
та QS Higher Education System Rankings);
- налагодження співпраці та дружніх відносин із зарубіжними закладами освіти та підписання з ними договорів про співпрацю та про взаємовизнання дипломів;
- оптимізація вартості навчання
для іноземців, що була б конкурентоспроможною і відповідала пропонованій якості освіти;
- докладання додаткових зусиль
щодо розвитку мережі «університетських освітніх агентів», які б надавали такі послуги для іноземних громадян.
З боку Міністерства освіти і науки
України:
- має бути посилена взаємодія
МОН та дипломатичних установ
щодо зменшення термінів розгляду
документів потенційних іноземних
студентів, спрощення і полегшення
необхідних процедур;
- унесення зміни до законодавства України у частині спрощення
процедури легалізації документів
про освіту, а також верифікації попередньо отриманої освіти. Для прикладу: у 2018 р. було зареєстровано
і сплачено 7898 запрошень ЗВО для
абітурієнтів з Індії, однак середньорічно успішно реалізуються лише
2493 запрошення (32 %), виходячи
з того, що кількість всіх індійських
студентів, які навчаються в Україні
впродовж шести років (бакалаври
та магістри), становить 14 958 осіб;
залучення додаткових студентів є
вагомим іміджевим і фінансовим ресурсом для українських ЗВО;
- опрацювати питання надання
стипендій для іноземних громадян
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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в Україні. У багатьох випадках, як засвідчують самі іноземні студенти,
можна обмежитися стипендіями, що
тільки частково покривають вартість навчання. Часто для іноземних
студентів має значення іміджевий
момент, сам факт, що студент здобув право на стипендію. У той же
час варто враховувати, що більшість
країн-конкурентів надають значну
кількість стипендій для навчання, в
окремих випадках – додатково покривають витрати, пов’язані із проживанням та харчуванням. З огляду на це,
Міністерство освіти і науки України,
а також всі українські ЗВО на офіційній вебсторінці повинні принаймні

розміщувати окрему рубрику з відповідною детальною інформацією для
іноземних громадян, які планують
здобувати вищу освіту в Україні;
- мають бути законодавчо вирішені питання працевлаштування іноземних студентів, у яких є бажання
працювати під час навчання;
потребує
переосмислення
PR-стратегія МОН та університетів
щодо залучення іноземних студентів. Необхідно регулярно проводити скоординовані централізовані та
локальні заходи інформаційної та рекламної кампанії з метою запрошення іноземних студентів на навчання в
Україну.
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MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES IN UKRAINE:
COMPETITIVE ADVANTAGES AND MODERN CHALLENGES
FOR FOREIGN STUDENTS
Abstract. This article provides an analytical study to examine the peculiarities of foreign students’ education in Ukraine. Given this, the characteristics of the domestic market of higher
education services are presented. The statistical materials of the Ukrainian State Center for
International Education were the main source of information for this study. It is found that the
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number of foreign students in Ukraine has a positive upward trend, as well as the proportion of
countries from which foreigners come to study. The vast majority of foreign students receiving
higher education in Ukraine are citizens of Asian and African countries. As a rule, these students belong to the middle class and choose among universities of Europe, Russia and China.
The medical ield of study is a priority, and such specialties as management, law, secondary
education, inance, economics, and civil engineering are also required. In accordance with the
norms of Ukrainian law, foreign students do not have the opportunity to undertake an internship in Ukraine. Also, they have no right to work during their studies or to become employed in
Ukraine after graduation. It is established that the majority of foreign entrants in Ukraine have
to use the services of private educational agents since there are no university agents in Ukraine,
which necessitates additional expenses from foreign students. The article also provides a content analysis of the of icial websites of all Ukrainian diplomatic institutions in foreign countries. Attention is drawn to the fact that neither in Ukraine nor abroad there is an effective information campaign aimed at exporting Ukrainian higher education. Analyzing the market of
educational services in Ukraine for foreign students, the problem of legalization of educational
documents in Ukraine was revealed. Conducted a SWOT analysis made it possible to identify
competitive advantages and modern challenges for foreign students on the market of educational services in Ukraine. Finally, the directions for improving the quality of educational services in Ukraine were identi ied to attract as many foreign students as possible as well as to
export Ukrainian higher education abroad.
Keywords: market of educational services in Ukraine, higher education, foreign students,
educational agents, export of higher education, educational policy of Ukraine.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
З УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Анотація. У статті обґрунтовується, що забезпечити ефективні та якісні зміни у
магістратурі може перехід на адаптивну систему професійної підготовки магістрів
управління закладом освіти, спрямовану на оперативні зміни у меті, змісті, методах, формах, засобах, технології, суб’єкт-суб’єктній взаємодії, освітньому середовищі
тощо. Метою адаптації має бути забезпечення автономності, самостійності та
незалежності дій учасників освітнього процесу при усвідомленні та привласненні
зовнішніх умов або вимог, зміна яких і викликає адаптацію в освіті. Результатом
адаптації має бути спрямована самоорганізація та самоосвіта магістранта в межах соціально значущої узгодженої реальної мети. Автором розкрито базові поняття, що характеризують адаптивну систему професійної підготовки магістрів
управління закладом освіти. Зазначено, що в основу системи покладено принцип особистісного підходу. Значно збільшується час на самостійну роботу. Активну участь
в організації освітнього процесу бере магістрант. Потужним інструментом у підготовці магістрантів є адаптивні технології, спеціально розроблений індивідуальний
адаптивний сценарій професійної підготовки магістранта. На його діалоговій основі
відбувається узгодження думок і визначення напряму саморозвитку та самоорганізації магістранта.
Ключові слова: керівник, управління, підготовка магістрів, компетентності, система підготовки, адаптація, концептуальні засади.
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Модернізація країни, її сучасні
демократичні суспільно-політичні
та економічні реформи стрімко змінюють систему підготовки фахівців
у закладах вищої освіти (ЗВО). Ефективна інноваційна політика країни
бере курс на створення привабливої
та конкурентоспроможної національної системи освіти України, інтегрованої у Європейський простір
вищої освіти та Європейський до-

слідницький простір. Нині найсучаснішою реформою Міністерства освіти і науки України є Нова українська
школа (НУШ), ключовими компонентами якої є формування компетентностей, потрібних для успішної
самореалізації в суспільстві, сучасне
освітнє середовище тощо. Результативність функціонування НУШ
залежить від якісної управлінської
діяльності керівництва закладами
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освіти. Керувати такою школою
може тільки професіонал, який здатний гнучко реагувати на нестабільну
ситуацію, встигати перелаштовуватися при сучасних нестійких змінах
у суспільстві, своєчасно здійснювати
рефлексію власної діяльності, вміти
організовувати самого себе на досягнення поставленої мети. Отже, набуває актуальності перезавантаження системи професійної підготовки
майбутніх управлінських кадрів у
ЗВО на магістерському рівні.
Аналіз наукових джерел останніх
років засвідчив, що проблема професійної підготовки магістрів управління закладами освіти розкрита в роботах дослідників: Ю. Атаманчука [1] та
С. Гавриловського [2], де акцентовано на впровадженні засобів інформатики та інформаційних технологій,
що стають для сучасного менеджера
освітнього закладу природним інструментом для використання у своїй професійній діяльності; у роботі
О. Кравченко [3] визначено педагогічні умови формування компетентності зі стратегічного управління
майбутніх керівників освітніх закладів в умовах магістратури; у статті Ю. Кузьменко [4] запропоновано
розширити дисципліни авторськими
модулями, що забезпечують когнітивну основу готовності майбутніх
магістрів з управління навчальним
закладом до фінансово-економічної діяльності; у публікації Н. Сас [5]
розроблено модель професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти до інноваційного управління тощо.
Зростаючий інтерес до проблеми
якості підготовки майбутніх фахівців
на адаптивних засадах простежується у дослідженнях теорії та методо-
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логії адаптивного управління освітнім процесом у роботах: Т. Борової,
Г. Єльникової, З. Рябової [6; 7], Л. Фесік [8] та ін.; питання підготовки магістрів управління закладом освіти
на рефлексивних засадах займалися
С. Немченко [9], А. Свєтлорусова [10]
та інші.
Аналіз зарубіжного досвіду засвідчив, що тематика досліджень з підготовки управлінських кадрів має схожий характер з науковими працями
вітчизняних науковців. Так, у дослідженні Т. Буш [11] розглянуто досвід
нових керівників у різних умовах і
подано модель підготовки та здійснення управління, яку можна застосувати у різних закладах освіти за
умови ретельної адаптації до місцевої культури. Колективом науковців
К. Дельгадо, М. Венкатеш, М. Кастело Бранко, Т. Сільва [12] досліджено
проблеми етики, відповідальності та
витривалості серед студентів магістратури.
Дослідження компетенцій, що стосуються професійних та поведінкових вимог до керівників шкіл, здійснено М. Ламберт, Я. Бухамма [13],
проведено контент-аналіз чотирьох
стандартів компетенцій для директорів шкіл з чотирьох різних місць:
дві канадські провінції (Квебек і Альберта), Австралія та Сполучені Штати. Авторами зазначено, що у стандартах співпадають 85 % загальних
компетенцій. Серед них є такі: удосконалення та інновації; рішення і
обов’язки; місія, бачення (успішність
у навчанні); громада, батьки, партнерські стосунки; закони та політика; матеріальні та фінансові ресурси; співпраця, спільне керівництво,
розширення прав та можливостей;
професійний розвиток; управління
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персоналом; відносини; знання педагогіки/програм; навчальні практики та стратегії; нагляд (підтримка
викладачів); потреби учнів; організаційний клімат; пристосування до
змін та зворотний зв’язок; спілкування; використання даних. Компетенції, що відсутні у деяких стандартах,
такі: збалансоване особисте/професійне життя – у стандарті провінції
Альберта; ІКТ технології, культурне
різноманіття – у стандарті провінції
Квебек. Враховуючи те, що стандарт
використовується для формування
майбутніх напрямків, дослідники
вважають, і ми з ними повністю погоджуємося у тому, що стандарти необхідно постійно переглядати та оновлювати для того, щоб адаптувати їх
до мінливих потреб в освітньому середовищі.
Проте незважаючи на широке
коло наукових досліджень, що розглядають різні аспекти адаптивних
процесів в освіті, дотепер не існує цілісного дослідження теорії і методики адаптивної системи професійної
підготовки магістрів з управління
закладом освіти.
Мета статті – розкрити концептуальні засади адаптивної системи
професійної підготовки магістрів з
управління закладом освіти.
На сьогодні в Україні склалася
така система управління та контролю діяльності закладів освіти, в якій
переважає більш жорстке «зовнішнє»
управління, коли одні люди − суб’єкти, яким делеговані повноваження
щодо управління, здійснюють вплив
на діяльність інших людей − об’єктів,
котрі і делегували ці повноваження
суб’єктам. При зовнішньому управлінні всі процеси спрямування здійснюються ззовні: проводиться аналіз
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освітньої ситуації, потреб суспільства, держави, потреб тих, хто навчається, а потім висуваються конкретні
вимоги до діяльності людини або організації. Трансформація цих вимог у
внутрішні мотиви проводиться адміністративним шляхом через накази,
розпорядження, приписи тощо. У таких умовах принципово мінімізується
ініціатива керівника поза певними
відведеними рамками і перешкоджає
керівнику закладу освіти стати стовідсотковим освітнім лідером.
Слід зазначити, що у зв’язку із
структурно-економічними змінами у
суспільстві, в управлінні починають
діяти ринкові важелі. Керівник змушений вирішувати такі проблеми, з
якими він раніше не стикався: більш
ефективно взаємодіяти з довкіллям,
враховувати особисті інтереси підлеглих, постійно підвищувати власну управлінську компетентність, що
змушує його активізувати адаптивні
процеси власної професійної діяльності. У результаті зазначених вище
змін змінюються і стиль управління,
і функції управлінця, а також підготовка управлінських кадрів.
Підготовку керівників закладів освіти здійснюють в Україні
на другому (магістерському) рівні
ЗВО. Згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» (за освітньою
програмою «Управління навчальним закладом»), що введено в дію з
2019/2020 н. р., здобуття відповідного ступеня вищої освіти відбувається
терміном навчання у 1,5 роки (освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС; освітньо-наукова програма
120 кредитів ЄКТС), при цьому мінімум 35 % обсягу освітньої програми
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має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої
освіти. Решта – загальних та спеціальних (фахових) компетентностей
визначається навчальним закладом.
Комплекс компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної
управлінської діяльності, є об’єктивною вимогою до виживання і стійкої
життєдіяльності в умовах сучасного
ринково та інформаційно насиченого простору. Так, згідно стандарту,
загальні компетентності, які мають
опанувати майбутні менеджери закладів освіти є такі: здатність проведення дослідження на відповідному рівні; здатність до спілкування з
представниками інших професійних
(і не професійних) груп різного рівня; навички використання інформаційних та комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу,
верифікації інформації з різних джерел та прийняття рішень; здатність
мотивувати людей та рухатися до
спільної мети, працювати в команді;
здатність діяти на основі етичних
міркувань соціально відповідально
і свідомо; здатність генерувати нові
ідеї, виявляти та вирішувати проблеми; здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу, встановлення зв’язків між явищами та
процесами.
До фахових компетентностей відносять здатність: обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, зокрема
у відповідності до визначених цілей
та міжнародних стандартів; встановлювати цінності, бачення, місію, цілі
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та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку,
розробляти і реалізовувати відповідні стратегії і плани; саморозвиватися,
навчатися впродовж життя та здійснювати ефективний самоменеджмент; використовувати та розвивати
ресурси організації; створювати та
організовувати ефективні комунікації в процесі управління (рідною
та іноземними мовами); формувати
лідерські якості та демонструвати їх
у процесі управління людьми; розробляти проєкти, управляти ними,
виявляти ініціативу та підприємливість; використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні
управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; управляти організацією та її розвитком; планувати і
виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати; застосовувати основи педагогіки
і психології в освітньому процесі;
самостійно опановувати нові знання, використовувати сучасні освітні
та дослідницькі технологій у сфері
менеджменту; формулювати задачі
моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні
моделі, застосовувати статистичні
методи і моделі для аналізу об’єктів
і процесів у сфері менеджменту [14].
Перелічені вище компетентності засвідчують необхідність керівного складу закладів освіти вчасно
адаптуватися у сучасному житті,
в професійній діяльності, набувати здатності досягати поставленої
мети в постійно мінливих умовах. У
зв’язку з цим, специфічною особливістю сучасного етапу розвитку освіти є перехід від традиційної системи
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управління закладом освіти до нової
адаптивної системи управління, що
дає можливість створити сприятливе середовище для розвитку та становлення вільного, відповідального
освітнього лідера, який організовує
події, що ведуть шляхом від нинішнього стану справ до бажаного результату.
Перш ніж переходити до розкриття концептуальних положень адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти, охарактеризуємо цілі і
завдання професійної підготовки у
магістратурі.
Метою підготовки у магістратурі
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (за освітньою програмою «Управління навчальним закладом») є підготовка фахівців, здатних
ідентифікувати і розв’язувати складні адміністративно-управлінські, організаційно-розпорядливі завдання
та проблеми у сфері менеджменту
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, реалізацію інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог.
Перед студентом магістратури
постають такі завдання професійної
підготовки:
- якісно оволодіти сучасними
знаннями у галузі менеджменту, права, педагогіки, психології, соціології
та інших наук, а також практично засвоїти нові форми і методи управлінської діяльності у сфері освіти;
- активізувати власну наукову
діяльність через навички науково-дослідницької роботи, участь у
науково-практичних конференціях,
семінарах, підготовку до друку та
видання власних наукових статей,
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написання та захист наукового дослідження тощо;
- оволодіти основами системного проєктування інноваційного педагогічного процесу, реалізовувати
програмно-цільове управління цим
процесом;
- розвивати комунікативну компетентність як професійний інструмент керівника;
- навчитися впроваджувати способи самоорганізації, децентралізації
управління;
- здійснювати неперервне професійне зростання, підвищення управлінської кваліфікації впродовж життя тощо.
Для перевірки стану підготовки
та задоволеності магістрів щодо результативності освітнього процесу
було проведено анкетування студентів чотирьох закладів вищої освіти
(Київ, Львів, Харків, Бердянськ). За
результатами анкетування встановлено, що 40 % респондентів не повною мірою задовольнили свої освітні та професійні потреби (відповідь:
«частково відповідає очікуванням»).
Реальний результат навчання та науково-методичне забезпечення освітнього процесу, на їхню думку, знаходяться на критичному рівні. 20 %
опитуваних зазначили, що не відповідає очікуванням матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та соціальний захист, адаптація,
збереження та зміцнення їхнього
здоров’я. Це можна пояснити тим, що
в ході навчання на магістрантів накладається подвійне навантаження,
адже більшість із них вже працюють.
Студенти стикаються з труднощами
щодо навчально-виробничої адаптації, накладається додаткове виконання навчальних та дослідницьких
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самостійних завдань, збільшується
необхідність та час на опрацювання
інформаційних матеріалів, проявляється дезорганізація та, як наслідок,
демотивація.
Майже 90 % опитуваних підтвердили своє бажання самоорганізовуватися та саморозвиватися. Але у
той же час 100 % магістрантів вважають недоцільним збільшення індивідуально-самостійних завдань,
37 % магістрантів виступають проти дистанційного навчання і 79 %
бажають, щоб викладач виконував
роль наставника або інформатора, а
не партнера, експерта чи помічника.
Можна зробити висновок, що студенти ще не готові до усвідомленого самовпливу і бажають спростити собі
навчання за рахунок викладача.
До питання компетентностей,
яких бракує магістрантам для подальшого професійного зростання та
самовдосконалення, було виокремлено: формування кадрової політики, доцільне використання можливостей кожного учасника освітньої
організації для досягнення її мети
і виконання місії; набуття фінансово-економічних компетентностей з
питань управління закладом освіти; володіння ринковими методами
антикризового та корпоративного
управління; формування і розвиток
соціальних і особистісних якостей,
необхідних керівнику закладу освіти (стресостійкість, адаптивність,
людяність, моральність, гнучкість у
досягненні соціальної мети, організаторські якості тощо). Отже, окреслені магістрантами компетентності
свідчать про запит на ті предмети,
що будуть ними затребуваними.
Процес підготовки магістрів у
ЗВО загалом побудовано на тради-
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ційному підході до навчання: спрямованість на повідомлення готових
знань, технологічна незабезпеченість формування професійної діяльності, деяка авторитарність в управлінні освітнім процесом, відсутність
права у магістрів самостійно обирати
дисципліни варіативної складової
(вони мають тільки частковий вибір
(наприклад, закладом пропонуються
2–3 блоки з 3–9 дисциплін, що компонує заклад, магістрант лише дає згоду на той, чи інший блок)), недосконалість міждисциплінарних зв’язків,
відрив логіки засвоєного матеріалу
від майбутньої професійної діяльності, що не повною мірою відповідає
сучасним вимогам, не сприяє підвищенню її ефективності та обмежує
можливість здійснювати перехід до
нових викликів суспільства.
Забезпечити ефективні та якісні
зміни може перехід на адаптивну систему підготовки магістрів з управління закладом освіти, що спрямована на оперативні зміни у меті, змісті,
методах, формах, засобах, технології,
суб’єкт-суб’єктній взаємодії, освітньому середовищі тощо. Саме адаптивні процеси забезпечують зміни
у взаємодії студента магістратури,
викладача та освітнього середовища
(люди, освітній процес, приміщення, програми, документи, предмети
тощо), що відбуваються шляхом активного взаємовпливу, який завершується оптимізацією механізмів
досягнення бажаного результату
(реальної мети). Метою адаптації
має бути забезпечення автономності, самостійності та незалежності дій учасників освітнього процесу
при усвідомленні та привласненні
зовнішніх умов/вимог, зміна яких і
викликає адаптацію в освіті. Резуль“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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татом адаптації має бути спрямована
самоорганізація та самоосвіта в межах соціально значущої узгодженої
реальної мети.
Отже, концептуальними засадами
нашого дослідження є:
1. Положення про те, що позитивні зміни в удосконаленні якості
підготовки магістрів з управління
закладом освіти значно зростуть
при впровадженні спеціально розробленої адаптивної системи. Це забезпечить підготовку конкурентоспроможних випускників, здатних до
самоорганізації та досягнення визначених цілей та прийняття якісно нових рішень в освітньому середовищі,
що постійно змінюється при впровадженні реформ. Адаптивна система
професійної підготовки магістрів
управління закладом освіти базується на гнучкості самої системи, яка
пристосовується до сучасних вимог,
враховуючи мету та специфіку організації освітнього середовища. Слід
зазначити, що адаптивна система
має двосторонній процес пристосування: з одного боку, освітня система
активно пристосовується до індивідуальних особливостей магістранта,
з іншого, – сам магістрант пристосовується до системи, в результаті чого
відбуваються його якісні психофізіологічні й особистісні зміни. Двосторонність процесу веде до зміни освітнього середовища.
2. Базовими поняттями, що характеризують адаптивну систему
професійної підготовки магістрів з
управління закладом освіти є: розвиток, саморозвиток, самоорганізація,
самоуправління, рефлексія, рефлексивне управління, діалог, адаптація,
діалогічна адаптація, адаптивна поведінка, індивідуальний адаптивний
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сценарій, адаптивна педагогічна система. Розкриємо ці поняття.
Під розвитком варто розуміти
процес послідовних кількісних і якісних змін свідомості та поведінки особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, перехід від одного
якісного стану до іншого.
Саморозвиток – це усвідомлений
і керований особистістю процес, в
результаті якого відбувається удосконалення індивідуальності, це
постійна робота людини над собою
з використанням особистих даних,
отриманих знань та навичок, досвіду, самовдосконалення. Саморозвиток може бути як усвідомленим, так
і спонтанним.
У ході самоорганізації створюється, відтворюється або вдосконалюється організація складної динамічної системи. Процеси самоорганізації
можуть мати місце тільки у системах,
що володіють високим рівнем складності і великою кількістю елементів,
зв’язки між якими мають не жорсткий, а імовірнісний характер. Процеси самоорганізації виражаються
в перебудові існуючих та утворенні
нових зв’язків між елементами системи. Характерна особливість процесів самоорганізації – їх цілеспрямований, але разом з тим і природний,
спонтанний характер. Це процеси, що
протікають при взаємодії системи з
навколишнім середовищем, тією чи
іншою мірою автономні, відносно незалежні від середовища [15].
Самоуправління – планомірний
цілеспрямований активний процес
вибору системою своєї поведінки
таким чином, щоб забезпечувалися
її виживання, подальше функціонування у певному для цієї системи діапазоні змін зовнішнього середовища
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[16], самостійне спрямування своєї
діяльності на досягнення мети.
Важливим елементом адаптивної
системи підготовки магістрів управління є рефлексія, сутність якої полягає у пізнанні та осмисленні своїх
внутрішніх психічних станів, своєї
особисто-професійної
діяльності,
вчинків та їх законів.
Рефлексивне управління розглядається нами як діяльність, що дозволяє управлінцю одночасно діяти,
аналізувати, коригувати свої рішення. В ході рефлексивної діяльності
в управлінні відбувається самопізнання людиною своїх здібностей,
своєї поведінки. Професійна управлінська свідомість і самосвідомість
будуються на базі рефлексії, створення знання про себе як джерела
дії, що породжує образи, оцінки дії в
створенні управлінського рішення,
в управлінській діяльності, спілкуванні, комунікації і мисленні. Розвиненість рефлексивної діяльності
в управлінні, освоєння її культурно
значущої форми є головною умовою
досягнення управлінської майстерності розробки і ухвалення управлінського рішення. Важливою перевагою рефлексивного управління є те,
що воно сприяє максимальному залученню у співтворчий процес спілкування та індивідуально-творчий
процес. У рефлексивному управлінні
об’єктом управлінської діяльності є
не особистість, а процеси, що опосередковано впливають на магістранта. Опосередковане управління є засобом регуляції продуктивного процесу, що конструктивно впливає на
магістранта, але в той же час не має
жорсткого регуляційного впливу та
надає йому права обрання особистісної стратегії організації діяльності.
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Це реалізується на основі рефлексії
та співтворчої взаємодії в процесі
продуктивної діяльності [9, с. 43].
Діалог – узгодження дії двох сторін без зовнішньої примусовості та
внутрішньої обумовленості.
Адаптація – це процес пристосування до мінливих умов зовнішнього
середовища з метою збереження свого існування.
Діалогічна адаптація – реакція
системи на підбурюючі фактори середовища шляхом когерентного узгодження дій подразників. Результатом діалогічної адаптації є взаємопристосування, яке веде до підвищення рівня організації як системи,
так і її оточення [17, с. 196].
Адаптивна поведінка – поведінка
людини, що дозволяє їй якнайкраще
пристосуватися до обставин життя, що складаються. Так, адаптивна
поведінка відзначається поліпшенням регулятивної функції психіки,
вчасним прогнозуванням й врахуванням змін у будь-якій обстановці,
відбувається адекватне реагування,
здійснюється мобілізація резервних
можливостей психіки, оперативно
застосовуються найбільш ефективні
для даної ситуації необхідні навички,
прийоми й способи дій, підвищується вольове регулювання діяльності і
її загальна ефективність [18].
Індивідуальний адаптивний сценарій (професійної підготовки магістранта) – формування індивідуального адаптивного навчального матеріалу (адаптивні підручники, розроблення плану дистанційної роботи з
відстеженням успішності магістранта, технічні засоби, побудова дострокових освітніх прогнозів та алгоритм
дій відповідно до них тощо) відповідно до поточної поведінки магістранта.
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Під системою, загалом, розуміють
сукупність елементів, що взаємопов’язані між собою та утворюють
певну цілісність.
Педагогічна система розглядається науковцями як цілісність взаємопов’язаних компонентів, підпорядкованих меті виховання та навчання, що задається соціальним замовленням.
Адаптивна педагогічна система
в теорії і практиці розглядається як
засіб оптимізації процесу навчання,
що пов’язане з пристосуванням та самоорганізацією до зміни умов середовища. Осмислюючи теоретичний
аспект адаптивної педагогічної системи, можемо виокремити її ознаки:
нелінійність (динамічність системи,
стан якої може змінюватися в часі);
відкритість (система, що перебуває
у стані постійної взаємодії (обміну)
зі своїм довкіллям); гнучкість (варіативність, саморегуляція і безперервне оновлення); діалогічність;
модульність (корисне виокремлення
модулів у системі та розгляд її як сукупності модулів); доступність; багатовимірність; технологічність (послідовність операцій).
3. В основу адаптивної системи
професійної підготовки магістрів з
управління закладом освіти ми закладаємо принципово нову адаптивну модель підготовки магістрів,
що передбачає спрямованість на
оперативні зміни в усіх елементах
адаптивної системи: цілі, зміст, методи, форми, засоби, технології, позиції суб’єктів педагогічного процесу,
управління тощо. Це уможливить забезпечення результату, адекватного
до новоутворень у системі освіти магістрантів, у їх особистості та власних
світоглядах. Зазначене, у свою чергу,
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стане запорукою успішної професійної діяльності майбутніх управлінців, а саме: досягнення випереджального, прогресивного, незалежного,
конкурентоспроможного, інноваційного розвитку закладів освіти, якими вони будуть управляти.
4. Стратегія функціонування адаптивної системи професійної підготовки магістрів ґрунтується на таких
складових, як прагнення пристосуватися до індивідуальних особливостей особистості тих, хто навчається,
і прагненні по можливості гнучко
реагувати на соціокультурні зміни
оточення та здатності здійснювати вплив на соціальне середовище.
Тому адаптивна система професійної
підготовки магістрів будується на
суб’єкт-суб’єктній взаємодії, в основу
якої покладено принцип особистісного підходу.
5. Необхідно підкреслити, що в основі адаптивної системи підготовки
магістрів насамперед лежить навчання прийомам самостійної роботи, самоорганізації, самоконтролю, саморефлексії, прийомам дослідницької
діяльності; розвитку і вдосконаленні
вмінь самостійно працювати, здобувати знання; у максимальній адаптації освітнього процесу до індивідуальних особливостей студентів. Значне збільшення часу на самостійну
роботу магістрантів ми вважаємо основною ознакою адаптивної системи
підготовки. Магістрант в адаптивній
системі стає не об’єктом навчання, не
пасивним одержувачем інформації з
установкою на запам’ятовування, а
суб’єктом, який здатний самостійно
здобувати необхідну інформацію. Він
сам видобуває знання, бере участь в
організації освітнього процесу, частково планує навчальну діяльність,
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включається в активний розумовий
процес, він відповідальний за результати освітнього процесу, усвідомлює
їх значимість для свого розвитку.
6. Сучасна професійна підготовка
магістрів з управління закладом освіти має бути спрямована на розвиток
професійно-особистісних якостей за
допомогою освітніх технологій, що
спираються на механізми адаптації
до індивідуальних особливостей студенів, стратегія навчання має враховувати їх внутрішню мотивацію та
цільові установки. Адаптивні технології є потужним інструментом у підготовці магістрантів та створені для
досягнення первинно визначеної
мети при зміні умов, обставин, ситуацій. Адаптивні технології дозволяють взаємодіяти зі студентом у реальному часі, швидше реагувати на
зміни, дотримуючись оптимального
співвідношення між можливостями

студентів та зовнішніми умовами
освітнього середовища, враховувати
зворотні зв’язки, приймати спільні
рішення, що спрямовані на саморозвиток та самоорганізацію, а також
автоматично забезпечити індивідуальну підтримку кожного студента.
Отже, визначені концептуальні
засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти забезпечують
природовідповідний розвиток магістранта. Розвиток здійснюється через освітню діяльність на основі індивідуального адаптивного сценарію
професійної підготовки магістранта.
Індивідуальний сценарій розробляється у процесі діалогу з викладачем,
де відбувається узгодження думок та
визначення напряму саморозвитку
магістранта. Освітня діяльність стає
вмотивованою, продуктивною і самоспрямованою, а значить ефективною.
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ADAPTIVE SYSTEM
OF PROFESSIONAL MASTERS’ TRAINING IN MANAGEMENT
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract. The article deals with the topical issue of adaptive training of managerial staff.
The author de ines the conceptual principles for the adaptive system of professional masters’
training in educational institution management. The set of competencies suf icient for the
effective performance of innovative tasks of the relevant level of professional management
activity in a modern market and information-intensive space has been revealed. The goals
and objectives of the masters’ training have been described. It is argued that the transition
to an adaptive system of professional masters’ training in educational institution management aimed at timely changes in the purpose, content, methods, forms, means, technology,
subject-subject interaction, educational environment, etc. can provide effective and qualitative changes. Re lecting on the activation of adaptive processes in education, the author assumes that the purpose of adaptation should be to ensure the autonomy, self-reliance, and
independence of the actions of the educational process participants in the awareness and
appropriation of external environment or requirements, the change of which causes adaptation in education. The outcome of adaptation should be purposive self-organization and
self-education of a master student within the socially meaningful coherent goal. The article
describes the basic concepts characterizing the adaptive system of professional masters’
training in educational institution management. It is stated that the principle of personal
approach has formed the basis of the system. The time for independent work increases signi icantly. A master student takes an active part in organizing the learning process. Adaptive
technologies are a powerful tool in the preparation of masters, which allows adhering to the
optimal balance between the capabilities of students and the external conditions of the educational environment, to take into account feedback and make joint decisions. In the process
of dialogue with the teacher, an individual adaptive scenario of master's training is developed. On its basis, the opinions are coordinated and the direction of self-development and
self-organization of the master student is determined.
Keywords: supervisor, management, master’s training, competence, training system,
adaptation, conceptual principles.
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ
Анотація. У статті представлено результати дослідження фінансово-економічної
діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) України. Проаналізовано джерела формування та напрями використання коштів спеціального фонду ЗВО. Показано, що переважна більшість закладів вищої освіти не повною мірою використовує усі можливі за вітчизняним законодавством механізми залучення додаткових фінансових ресурсів, на
поточні потреби ЗВО витрачають майже усі зароблені впродовж року кошти, інвестування в розвиток, зокрема у розвиток науково-дослідної діяльності, практично
відсутнє. Обґрунтовано, що забезпечення ефективного функціонування та розвитку
ЗВО передбачає трансформацію підходів до управління, зокрема: оптимізацію системи фінансування; поширення практики залучення недержавних інвестицій, спрямованих на розвиток ЗВО; активного залучення фінансових можливостей як держави,
так і бізнес-середовища, зокрема через використання механізму державно-приватного партнерства та освітнього кредитування; адекватного планування, прогнозування та аналізу використання ресурсів. Зроблено висновок про необхідність посилення
підприємницької активності українських ЗВО, що має бути спрямована на розбудову
моделей «підприємницького університету» та «академічного капіталізму».
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, фінансово-економічна діяльність
закладів вищої освіти, спеціальний фонд закладів вищої освіти, підприємницький університет, академічний капіталізм.
JEL Classification: I22, I28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-1-36-49.

Трансформація національної системи освіти на тлі поглиблення глобальної і локальної соціально-економічної нестабільності, негативних
демографічних тенденцій та обмеженості фінансових ресурсів на розвиток людського капіталу в Україні
обумовлює пошуки шляхів створення більш ефективного механізму

управління ЗВО. Він має забезпечити
підвищення рівня функціональності
ЗВО, їх автономності та конкурентоспроможності. Вирішення зазначених завдань лежить, передусім, у площині максимального використання
можливостей щодо створення додаткових джерел фінансування за
рахунок розширення спектру послуг
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в рамках основної діяльності ЗВО,
залучення коштів з інших джерел та
загального збільшення надходжень
до спеціального фонду університетів.
Підготовка висококваліфікованих
фахівців, реалізація заходів з розвитку освіти дорослих для задоволення
зростаючих потреб ринку праці в
Україні потребує значних фінансових
ресурсів та більш якісного менеджменту ЗВО. В умовах обмеженого
бюджетного фінансування освітньої
галузі вітчизняні ЗВО мають провадити ефективне управління наявними активами, забезпечуючи додаткові грошові надходження на власні
спецрахунки. Втім на практиці більшість ЗВО знаходяться у стані хронічного дефіциту коштів. Зазначене
вимагає переосмислення наявних
підходів та визначення перспектив
розширення підприємницької діяльності українських університетів як
передумови поглиблення їх фінансової автономності та подальшого розвитку.
Проблемам
фінансово-економічної діяльності сфери вищої
освіти присвячено численні праці
іноземних та українських вчених,
поміж яких: П. Шульте [1], Б. Джессоп
[2], Т. Єдинак, Т. Нагорна [3], В. Ковтунець, С. Лондар [4], А. Підгорний
[5], А. Соколовська [6] та багато інших.
Метою нашої статті є дослідження
особливостей управління закладами вищої освіти України власними
грошовими коштами, що є важливим чинником підвищення їх функціональності та стійкості на ринку
освітніх послуг.
Ключовим чинником досягнення високого рівня конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

є здатність системи управління
ЗВО до забезпечення ефективного
використання наявних фінансових
ресурсів та налагодження дієвого
механізму щодо їх залучення з альтернативних джерел. З огляду на
це, важливим є аналіз особливостей формування та використання
коштів спеціального фонду закладу вищої освіти залежно від його
типу, оскільки досягнення фінансової стабільності ЗВО є універсальною вимогою до їх функціонування. Очевидно, що окремі фінансові
показники можуть бути покладені
в основу формування оцінки щодо
діяльності ЗВО та для визначення
стартових умов, у яких керівник ЗВО
розпочинає свою діяльність.
Правове регулювання фінансово-економічних відносин у сфері вищої освіти здійснюється у відповідності до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про вищу освіту» [7].
Відповідно до законодавства та з
урахуванням організаційно-правової
форми ЗВО, для забезпечення його
статутної діяльності засновником
(засновниками) закріплюються на
основі права господарського відання
або передаються у власність будівлі,
споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно (без права бути
предметом застави, вилучення або
передачі у власність юридичним і
фізичним особам без згоди засновників та вищого колегіального органу
самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством).
ЗВО у порядку, визначеному законодавством [7–10], та відповідно
до статуту має право: 1) власності
на об’єкти права інтелектуальної
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власності, створені за власні кошти
або кошти державного чи місцевих
бюджетів (крім випадків, визначених законом); 2) засновувати сталий
фонд (ендавмент) ЗВО та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні
цінності, зокрема будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби, від
державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу; 3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні
та за кордоном; 4) використовувати
майно, закріплене за ним на праві
господарського відання, у тому числі для провадження господарської
діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до
законодавства; 5) створювати власні
або використовувати за договором
інші матеріально-технічні бази для
провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності; 6) створювати та розвивати
власну базу соціально-побутових
об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і
культурно-мистецьких структурних
підрозділів; 7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонти основних фондів;
8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних,
наукових, педагогічних та інших
працівників та осіб, які навчаються
у ЗВО; 9) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та
іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування
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обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16
та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України; 10) брати участь у формуванні
статутного капіталу інноваційних
структур і утворених за участю ЗВО
малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну
продукцію, шляхом внесення до них
нематеріальних активів (майнових
прав на об’єкти права інтелектуальної власності); 11) засновувати
заклади освіти і наукові установи;
12) засновувати підприємства для
провадження інноваційної та/або
виробничої діяльності; 13) здійснювати перекази в іноземній валюті
внесків за колективне членство у
міжнародних освітніх і наукових
асоціаціях, а також за передплату на
іноземні наукові видання та доступ
до світових інформаційних мереж
та баз даних; 14) шляхом внесення
нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь
у формуванні статутного капіталу
інноваційних структур різних типів
(наукових, технологічних парків,
бізнес-інкубаторів тощо).
У процесі здійснення діяльності
ЗВО мають право також на надання
платних освітніх й інших послуг, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Платні освітні та інші послуги надаються ЗВО
за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності
ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги –
після отримання таких дозвільних
документів.
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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Державні і комунальні ЗВО мають
право надавати додатково платні
освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним
стандартом, та поза діяльністю, що
фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для
здобувачів вищої освіти, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки,
центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку і торгівлі, та
центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування
державної фінансової, бюджетної,
податкової політики.
Зауважимо, що власні надходження державних і комунальних ЗВО,
отримані від плати за послуги, які надаються згідно з освітньою, науковою
та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою закладу, зараховуються на
спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у
сфері казначейського обслуговування
бюджетних коштів, або на поточні та/
або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.
Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів
ЗВО на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового
плану (кошторису) закладу і можуть
використовуватися на придбання
майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт примі“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

щень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного,
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах
статутної діяльності ЗВО, наукової
установи.
Саме за рахунок надходжень до
спеціального фонду ЗВО має можливість розширювати свою діяльність,
проводити навчання студентів понад
державне замовлення, а також більше залучати кваліфікованих викладачів для забезпечення освітнього
процесу. Це означає, що ефективність
роботи ЗВО визначається, зокрема,
його здатністю отримати таке додаткове фінансування та належним чином використовувати акумульовані
фінансові ресурси.
Загальний обсяг надходжень до
спеціального фонду ЗВО, що знаходяться в підпорядкуванні МОН, у
2019 р. склав 10 819 009,9 тис. грн,
а їх структура в грошовому вимірі представлена наступним чином
(рис. 1): надходження за послуги за
основною діяльністю (плата за навчання) – 8 051 325,2 тис. грн; доходи
від додаткової (господарської) діяльності – 2 048 075,5 тис. грн; від оренди майна ЗВО – 95 800,2 тис. грн; від
реалізації майна (окрім нерухомого) – 21 874,2 тис. грн; від виконання
цільових заходів – 35 410,9 тис. грн
та від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів –
186 056,8 тис. грн; надходження від
благодійних внесків, грантів та дарунків – 380 467,1 тис. грн.
На жаль, з наявної звітності (одним рядком – надходження від
благодійних внесків, грантів та дарунків) важко виокремити обсяги отриманих грантів, а саме вони
характеризують з позитивного боку
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Від реалізації майна
(крім нерухомого
майна);
21 874,2 тис. грн

Від отриманих
благодійних внесків,
грантів та дарунків;
380 467,1 тис. грн

Від оренди майна
бюджетних установ;
95 800,2 тис. грн

Від додаткової
(господарської)
діяльності;
2 048 075,5 тис. грн

Від підприємств,
організацій, фiз. осіб
для виконання
цільових заходів;
35 410,9 тис. грн

Від розміщення на
депозитах тимчасово
вільних коштів;
186 056,8 тис. грн

За послуги, що надаються
згідно з їх основною
діяльністю;
8 051 325,2 тис. грн

Рис. 1. Обсяги надходжень на спеціальний фонд ЗВО у 2019 році
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності (форма № 4-1д, № 4-2д).

ЗВО в частині провадження науково-освітньої діяльності. ЗВО з низьким науково-педагогічним потенціалом, зазвичай, фінансової підтримки
з боку фінансових донорів у вигляді
грантів не отримують.
Загалом, для усіх ЗВО питома
вага основних джерел доходів до
спецфонду в загальній його структурі складала: надходження за послуги,
що надаються згідно з їх основною
діяльністю (плата за навчання
контрактників) – 74,4 %; надходження
від
додаткової
(господарської)
діяльності – 18,9 %; від оренди
майна – 0,9 %; від реалізації майна
(крім нерухомого майна) – 0,2 %; від
отриманих благодійних внесків,
грантів та дарунків – 3,5 %; від підприємств, організацій, фiзичних осіб
для виконання цільових заходів –
0,3 %; від розміщення на депозитах
тимчасово вільних коштів – 1,7 %.
Як видно, левова частка (три чверті) доходів спецфонду ЗВО форму-
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ється за рахунок плати за навчання
контрактників, близько п’ятої частини фонду наповнюється за рахунок
господарської діяльності. Втім звертає на себе увагу досить мала частка
надходжень за рахунок оренди майна в умовах суттєвого зменшення
контингенту студентів.
Для аналізу функціонування ЗВО
були поділені на групи: 1 – класичні
університети (28 закладів); 2 – технічні (24 заклади); 3 – технологічні,
будівництва та транспорту (30 закладів); 4 – педагогічні, гуманітарні,
фізичного виховання і спорту, мистецтва та дизайну (31 заклад); 5 – правові, економічні, управління, підприємництва і торгівлі (19 закладів); 6 –
аграрні (21 заклад).
Відзначимо, що найбільше доходів до спецфонду отримано класичними університетами, лідерами
поміж яких у 2019 році були Київський національний університет
імені Тараса Шевченка та Сумський
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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2 800 000
2 600 000

політехнічний інститут» та Одеський
нацiональний полiтехнiчний унiверситет, а найнижчі позиції – у Центральноукраїнському національному
технічному університеті (м. Кропивницький) та Херсонському нацiональному технiчному унiверситеті.
Джерела доходів у розрізі груп
ЗВО розподілились наступним чином (рис. 2).
Найбільшим джерелом доходів
для всіх груп ЗВО є плата за послуги,
що надаються згідно з їх основною діяльністю: 1 група – 2 655 796,6 тис. грн
(79,6 % від загального обсягу надходжень); 2 група – 1 283 470,7 тис. грн
(66,7 %); 3 група – 1 495 022,5 тис. грн

2 655 796,4

державний університет. Серед університетів із найменшим рівнем
надходжень виділяються Кременчуцький нацiональний унiверситет iмені Михайла Остроградського, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iмені Володимира
Даля та Марiупольський державний
унiверситет, що може бути пов’язано
із зниженням зацікавленості абітурієнтів до цих закладів, зокрема через
наближення до місць проведення
військових операцій.
На другому місці за рівнем надходжень знаходяться технічні ЗВО, де
першість утримували Національний
технічний університет «Харківський
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За послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю
Від додаткової (господарської) діяльності
Від оренди майна бюджетних установ
Від реалізації майна (крім нерухомого майна)
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
Від підприємств, організацій, фiз. осіб для виконання цільових заходів
Від розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів

Рис. 2. Обсяги надходжень на спеціальний фонд ЗВО у 2019 році
за групами, тис. грн
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності (форма № 4-1д, № 4-2д).
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(74,7 %); 4 група – 968 208,2 тис. грн
(80,1 % від); 5 група – 1 033 061,9 тис.
грн (77,3 %); 6 група – 615 765,6 тис.
грн (60,7 % від).
Другою значною статтею доходів
університетів склали надходження
від додаткової (господарської) діяльності, де рейтинг ЗВО за цим видом
доходів розподілився в такий спосіб:
1 група – 446 424,4 тис. грн (13,4 %
від загального обсягу надходжень);
2 група – 445 666,3 тис. грн (23,2 %);
3 група – 391 754,3 тис. грн (19,6 %);
4 група – 192 396,8 тис. грн (15,9 %);
5 група – 245 080,8 тис. грн (18,3 %);
6 група – 326 752,9 тис. грн (32,2 %).
Найкращі показники аграрних та
технічних університетів, очевидно,
обумовлені специфікою ЗВО та баз
практики, що дає змогу здійснювати
господарську діяльність.
Від
отриманих
благодійних
внесків, грантів та дарунків значні надходження мають класичні
(139 996,9 тис. грн, або 4,2 % від загального обсягу надходжень) та технічні університети (116 289,5 тис.
грн, або 6 % від загального обсягу
надходжень), для решти університетів це джерело доходів є ще меншим.
Це свідчить про низьку активність
ЗВО щодо участі у конкурсах на отримання грантів.
Ряд джерел доходів, зокрема від
оренди майна бюджетних установ,
від реалізації майна (крім нерухомого майна), надходжень від підприємств, організацій, фiзичних осіб
для виконання цільових заходів, від
розміщення на депозитах тимчасово
вільних коштів, є зовсім незначними у структурі надходжень усіх груп
ЗВО.
Щодо розміщення тимчасово вільних грошових коштів на банківських
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депозитах варто відзначити, що
лише 76 зі 143 ЗВО використовували
даний інструмент інвестування вільних фінансових ресурсів. Найбільше
цим інструментом користувалися
класичні (1,4 %) та технічні (2,2 %)
університети, для решти ЗВО цей показник є меншим за 1 %.
Найменші доходи загалом отримали ЗВО 4-ої групи – педагогічні,
гуманітарні, фізичного виховання і
спорту, мистецтва та дизайну й 6-ої
групи – аграрні, що може бути пов’язано із низкою причин, зокрема із
зменшенням кількості студентів, які
навчаються за контрактом.
У табл. 1 приведено відносні величини надходжень до спеціального
фонду ЗВО в розрізі джерел для кожної із груп.
Дані таблиці демонструють, що
від навчання контрактників найбільші відносні надходження були
в 4-й групі ЗВО (педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту, мистецтва та дизайну), а найменші – в аграрних ЗВО. Водночас
аграрні заклади вищої освіти мають
найбільші з-поміж інших груп надходження від додаткової господарської діяльності, тоді як найменше
таких доходів у відносному вимірі
мають класичні університети. Щодо
оренди нерухомого майна, дещо
краще інших справляються технологічні, будівництва та транспорту
ЗВО, тоді як найгірше справи йдуть
у ЗВО права, економіки, управління,
підприємництва і торгівлі. Водночас
останні краще за інші ЗВО освоїли
можливості отримання додаткових
коштів від розміщення на депозитах
тимчасово вільних коштів. Менше
за інших таких коштів отримують
аграрні університети.
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Та б л и ц я 1
Надходження коштів до спеціального фонду ЗВО за групами в розрізі джерел
у відносному вимірі, %
За послуги,
Від дощо надаткової
даються
(госпозгідно з їх дарської)
основною діяльності
діяльністю

Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5
Група 6

79,6
66,7
74,7
80,1
77,3
60,7

13,4
23,2
19,6
15,9
18,3
32,2

Від оренди майна
бюджетних
установ

0,6
1,3
1,4
0,8
0,5
0,7

Від підВід отри- приємств, Від розміВід реалі- маних
бла- організащення на
зації майгодійних
цій, фiз.
депозитах
на (крім
внесків,
осіб для тимчасово
нерухомо- грантів
та виконання вільних
го майна)
дарунків
цільових
коштів
заходів

0,3
0,1
0,4
0,0
0,0
0,2

4,2
6,0
2,1
1,7
0,9
4,8

0,5
0,4
0,1
0,3
0,1
0,4

1,4
2,2
1,7
1,2
2,8
1,1

Складено авторами за даними бюджетної звітності (форма № 4-1д, № 4-2д).

Щодо витрат українських ЗВО
за спеціальним фондом, то їх загальний обсяг у 2019 році склав
10 711 481,2 тис. грн. Такі витрати
здійснювались у відповідності із бюджетним законодавством і переважно мали таку структуру: оплата праці i нарахування на заробiтну плату
(67,7 %); використання товарiв i послуг (12,9 %); оплата комунальних
Дослідження i розробки,
окремі заходи по
реалізації державних
програм; 11 529,6 тис. грн
Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв;
885 205,6 тис. грн
Використання
товарів i послуг (інші);
1 381 694,2 тис. грн

послуг та енергоносіїв (8,3 %); дослідження i розробки, а також окремi
заходи по реалiзацiї державних програм (0,1 %); соцiальне забезпечення
(0,2 %); капiтальнi видатки (10 %);
іншi поточнi видатки (0,8 %).
Найбільшу питому вагу у структурі витрат ЗВО (рис. 3) займала
оплата праці i нарахування на заробітну плату – 7 254 777,4 тис. грн, що
Соціальне
забезпечення;
25 445,4 тис. грн

Інші поточні
видатки;
83 486,9 тис. грн

Капітальні видатки;
1 069 342,2 тис. грн

Оплата праці i
нарахування на
заробітну плату;
7 254 777,4 тис. грн

Рис. 3. Напрями витрачання коштів спецфонду ЗВО за 2019 рік
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності (форма № 4-1д, № 4-2д).
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загалом є позитивною тенденцією з
огляду на необхідність підвищення
потенціалу
науково-педагогічних
працівників.
Сума витрат ЗВО на використання
товарів i послуг (передусім це придбання матеріально-технічних цінностей) склала 1 381 694,2 тис. грн.
На жаль, наявна структура звітності
не дає змоги проаналізувати, які товари та послуги закуповувалися ЗВО:
це були видатки на облаштування
дослідницьких лабораторій чи звичайні споживчі витрати.
Окремо доцільно розглянути
капітальні видатки ЗВО (видатки
розвитку) – 1 069 342,2 тис. грн, які
свідчать про покращення соціально-побутових умов у закладах вищої
освіти, зокрема внаслідок проведення капітальних ремонтів у будівлях
навчальних корпусів та гуртожитках
ЗВО.
У минулому році ЗВО на оплату комунальних послуг, водопостачання та енергоносіїв витратили із
спецфонду 885 205,6 тис. грн та 83
486,9 тис. грн – на інші поточні видатки.
Найменшу, але важливу частку у
структурі загальних витрат ЗВО займають дослідження i розробки та
окремі заходи з реалізації державних
програм – 11 529,6 тис. грн, що свідчить про спроби посилення наукової складової діяльності ЗВО. Серед
лідерів – Вінницький національний
аграрний університет, який витратив на цей напрям понад 4 млн грн і
складає 42,8 % усіх витрат за цим напрямом у розрізі ЗВО.
Загалом варто відзначити, що ЗВО
спрямовують на поточні витрати
майже усі зароблені впродовж року
кошти. Проте деякі університети
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знаходять ресурси для фінансування
видатків розвитку, незважаючи на
хронічний дефіцит бюджетних та
позабюджетних коштів.
У структурі витрат ЗВО в розрізі
груп левову частку займає заробітна плата: 68 % у 1-й групі; 63,4 % –
група 2; 70,8 % – група 3; 72,7 % –
група 4; 70,6 % – група 5; 59,7 % – група 6 (рис. 4). Тобто більше половити
витрат спрямовується на оплату праці, насамперед, педагогічних працівників.
Серед основних груп ЗВО найбільша середня заробітна плата педагогічного персоналу була у закладах,
що здійснювали підготовку фахівців у сфері права, економіки, управління, підприємництва і торгівлі –
13 324 грн. Також вищою від середньої по країні була зарплата у класичних університетах – 11 097 грн
та педагогічних, гуманітарних ЗВО,
фізичного виховання і спорту, мистецтва та дизайну – 10 733 грн.
Найнижча оплата праці педагогічного персоналу зі спеціального фонду спостерігалася в аграрних ЗВО –
8 399 грн.
Позитивним є тенденція до збільшення обсягів капітальних видатків
ЗВО, питома вага яких в загальних
витратах спецфондів склала: в класичні університети – 13,4 %; 10,7 % –
технічні; 7,2 % – технологічні, будівництва та транспорту; 6,1 % – педагогічні, гуманітарні, фізичного
виховання і спорту, мистецтва та
дизайну; 9,9 % – права, економіки,
управління, підприємництва і торгівлі; 7 % – аграрні.
На закупівлю товарів, робіт та
послуг ЗВО спрямовувалися значні ресурси, частка яких у загальних
видатках склала: у 1 групі – 11,4 %;
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2 333 334,1

2 500 000
2 250 000
2 000 000

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

213 227,4
95 438,6
5 428,9
1 956,2
16 964,2

598 009,5

901 431,2

Група 5

70 343,2

122 314,9
108 143,9
171,5
1 074,2
8 125,7

245 968,9
168 591,8
1 076,7
3 287,9
16 604,4

141 823,6

243 766,9
221 698,2

2 073,5
9 386,9
11 577,4

0

202 670,6

250 000

1 061,7
8 449,3
21 157,2

500 000

458 576,8

750 000

391 523,2
220 343,0

1 000 000

69 015,4

823 951,2

1 250 000

164 892,9
70 990,0
1 717,2
1 290,9
9 058,0

1 500 000

126 912,6

1 195 203,2

1 402 848,1

1 750 000

Група 6

Капітальні видатки
Оплата праці i нарахування на заробітну плату
Використання товарів i послуг (інші)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Дослідження i розробки, окремі заходи по реалізації державних програм
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки

Рис. 4. Напрями витрачання коштів спецфонду ЗВО за 2019 рік
за групами, тис. грн
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності (форма № 4-1д, № 4-2д).

12,9 % – група 2; 12,4 % – група 3;
10,8 % – група 4; 12,9 % – група 5;
21,3 % – група 6.
Також вагомою статтею витрат
для українських університетів є видатки на оплату комунальних послуг
та енергоносіїв, що коливається у межах від 5,6 % до 11,7 % від загального обсягу витрат.
Лідером за обсягом витрат (як і за
доходами) є Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
З табл. 2 видно, що ЗВО четвертої
групи (педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту, мистецтва та дизайну) майже три чверті
спеціального фонду витрачали на
оплату праці i нарахування на заро“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

бітну плату. Найменше за цією статтею витрачали аграрні ЗВО. Втім
вони більше інших витрачали коштів
спецфонду на закупівлю потрібних
їм товарів i послуг. Найменше таких
закупівель було в ЗВО четвертої групи. Щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв, то найбільша
частка таких витрат була у технічних
ЗВО, а найменша – у ЗВО права, економіки, управління, підприємництва
і торгівлі. Щодо капітальних видатків, то більше від інших на ці потреби
витрачали класичні університети, а
найменше – ЗВО технологій, будівництва та транспорту. Звертає на
себе увагу те, що на дослідження i
розробки, окремі заходи з реалізації
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Та б л и ц я 2
Відносні видатки ЗВО з коштів спеціального фонду за групами
в розрізі джерел, %
Оплата праці
Капітальні i нарахування
видатки
на заробітну
плату

Група 1
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5
Група 6

13,4
10,8
7,2
6,1
10,0
7,1

68,4
63,8
71,4
73,3
71,1
60,7

Закупівля
товарів
i послуг
(інші)

Оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв

Дослідження i
розробки, окремі
заходи по реалізації державних
програм

Соціальне
забезпечення

11,5
13,0
12,5
10,9
13,0
21,7

6,5
11,8
8,6
9,6
5,6
9,7

0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,6

0,2
0,5
0,2
0,1
0,1
0,2

Складено авторами за даними бюджетної звітності (форма № 4-1д, № 4-2д).

державних програм у всіх групах ЗВО
витрати не перевищили 0,6 % обсягу
коштів спецфонду.
Загалом, джерела надходження
та напрями використання коштів
спецфонду ЗВО у 2019 р. продемонстрували досить «скромні» підприємницькі можливості українських
закладів. Переважна більшість закладів освіти не використовує повною
мірою усі можливі механізми залучення додаткових фінансових ресурсів, що, в свою чергу, зумовлює обмеженість джерел надходжень до спеціального фонду. Зокрема, майже три
чверті надходжень до спеціального
фонду ЗВО формується за рахунок
плати за навчання контрактників.
Проте внаслідок більш жорсткого
підходу МОН до забезпечення якості
навчання у вітчизняних ЗВО, в майбутньому кількість контрактників
знизиться, що навіть при підвищенні
плати за навчання, може призвести
до загального падіння таких доходів.
Тому ЗВО повинні розглянути інші
варіанти надання послуг, зокрема
розвивати освітні програми для навчання дорослих.
Відносно
значимим
джерелом є надходження від додаткової
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(господарської) діяльності – 18,9 %.
Як показує аналіз, найбільші з-поміж
інших груп ЗВО надходження від цього джерела мають аграрні заклади
вищої освіти, тоді як найменше таких
доходів у відносному вимірі мають
класичні університети. Очевидно, що
поки недооціненими в цьому аспекті
є можливості технічних, технологічних, транспортних ЗВО. Чим швидше ЗВО зреагують на нові виклики,
враховуючи глобальні і вітчизняні
кризові процеси, тим більше буде в
них конкурентних переваг. Незначні
кошти (0,9 %) надходять від оренди
майна, а витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в багатьох ЗВО складають десяту частину загального фонду. Це означає, що
підходи в цьому напрямі мають бути
також переглянуті.
Щодо витрат, то левову частку
коштів спеціального фонду ЗВО
витрачали на оплату праці i нарахування на заробітну плату. На потреби розвитку (зокрема капітальні
видатки, дослідження i розробки)
витрати невисокі. А без цього українським ЗВО важко бути конкурентоспроможними на глобальному ринку
освітніх послуг.
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Для більш об’єктивної оцінки
ефективності витрат необхідний додатковий аналіз, зокрема врахування інших важливих складових функціонування закладів, серед яких:
кількість студентів; загальна площа
приміщень та земельних ділянок;
наявність структурних наукових підрозділів; наявність баз практики; обсяги інших матеріальних та нематеріальних активів тощо. Порівняння
усіх цих показників із рухом фінансових потоків дасть змогу зробити
більш обґрунтовані висновки про
ефективність управління фінансовими ресурсами та наявними активами
ЗВО.
Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ЗВО передбачає трансформацію підходів до
управління, зокрема: оптимізацію
системи фінансування; поширення
практики залучення недержавних
інвестицій, спрямованих на розвиток
ЗВО; активного залучення фінансових можливостей як держави,
так і бізнес-середовища, зокрема,
через
використання
механізму
державно-приватного партнерства
та освітнього кредитування; адекватного планування, прогнозування
та аналізу використання ресурсів.
Соціально-економічна та фінансово-господарська діяльність українських ЗВО має бути спрямована на
посилення підприємницької активності, а дії керівників університетів –

на розбудову «підприємницького
університету» та «академічного капіталізму». Керівник ЗВО як ефективний менеджер має забезпечити
розширення контактів, комунікацій
із зовнішнім середовищем; диверсифікацію джерел фінансування; підтримку ділової активності структурних підрозділів; виховання повноцінної підприємницької культури, у т. ч.
із залученням студентів.
Основне завдання підприємницького університету – створення особливого середовища, в якому розвивається підприємницька культура.
До завдань університету має бути
віднесено: управління з використанням досвіду передових університетів; формування матеріальних носіїв
інноваційно-підприємницької інфраструктури – лабораторій, аудиторій
тощо; розширення фінансових джерел та інструментів; формування підходів до оплати праці основного кадрового складу, дослідників, виходячи з кваліфікації та підсумків їхньої
діяльності, зокрема через створення
спільних малих підприємств, виконання перспективних науково-дослідних проєктів тощо.
Джерелами додаткового фінансування можуть бути: дослідницькі
гранти, контракти, партнерство із
виробництвом, трансфер технологій
або ж залучення більшого числа студентів, здатних запропонувати вищу
плату за навчання.
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FORMATION AND USE OF SPECIAL FUNDS FACILITIES
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE
Abstract. The article considers inancial and economic relations in higher education. The
revenues and expenses of the special fund of higher education institutions are analyzed. Most
educational institutions do not use all possible mechanisms to attract additional inancial
resources. This results in limited sources of extra budgetary funds. For all higher education
institutions the main sources of income were revenues from services provided under their
main activity (tuition fees for contractors) (74,4 %); from revenues from additional (economic) activities (18,9 %); from the lease of property (0,9 %); from the sale of property (except
real estate) (0,2 %); from charitable contributions, grants and gifts (3,5 %); from enterprises, organizations, individuals to carry out targeted activities (0,3 %); from the deposit of
temporarily vacant funds (1,7 %). The expenses of Ukrainian higher education institutions
are carried out under the budgetary legislation and have the following structure: payment
for work and payroll (67,2 %); use of goods and services (12,9 %); payment for utilities and
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energy (8,3 %); R&D, as well as individual measures to implement state programs (0,1 %);
social security (0,2 %); capital expenditures (10 %); other current expenditures (0,8 %).
It was concluded that there is a need to strengthen the entrepreneurial activity of Ukrainian
institutions. The socio-economic and inancial-economic activities of Ukrainian universities
should be directed towards the development of «entrepreneurial university» and «academic
capitalism». The main task of an entrepreneurial university is to create an environment in
which an entrepreneurial culture develops. The tasks of the university should include management using the experience of the world’s leading universities; the building of innovative
and entrepreneurial infrastructure – laboratories, auditoriums, etc.; expansion of inancial
sources and instruments; improvement of the mechanisms of remuneration of professors,
academic staff and researchers based on their work; encourage researchers to establish
joint small enterprises for promising research projects. It is advisable to focus on additional
sources of inancing as grants, contracts with producers of innovative products, transfer of
technology, etc.
Keywords: higher education, higher education institutions, financial and economic activity
of higher education institutions, special fund of higher education institutions, entrepreneurial
university, academic capitalism.
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
СФЕРИ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ
Анотація. У статті систематизовано перелік гарантій збереження та примноження пенсійних внесків до професійного недержавного пенсійного фонду (ПНПФ) для
працівників сфери освіти та науки. Проведено аналіз загальної кількості педагогічних та науково-педагогічних працівників у розрізі рівнів освіти в Україні. Узагальнено
перелік головних суб’єктів у діяльності недержавного пенсійного фонду (НПФ) та систематизовано виконувані ними функції. Запропоновано стимулюючі заходи та окреслено переваги потенційної участі в ПНПФ, завдяки втіленню в життя яких стане
можливим суттєве збільшення числа зацікавлених осіб. Проаналізовано існуючий на
сьогодні кількісний склад НПФ за регіонами України та показано динаміку структури
інвестованих пенсійних активів. Надано пропозиції та рекомендації для суб’єктів
ПНПФ, урахування яких сприятиме кращому інформуванню населення та ефективнішому використанню наявних фінансових інструментів. Зроблено висновок, що система стимулів та заохочень у поєднанні із обґрунтованим механізмом автоматичного
зарахування покликані стати міцним фундаментом створення ПНПФ для працівників сфери освіти та науки в Україні.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, система недержавного пенсійного забезпечення, недержавний пенсійний фонд, професійний недержавний пенсійний фонд.
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У час стрімких економічних та соціальних змін, які іноді зумовлюють
значні потрясіння для великої частини населення України, особливо
актуальним стає захист культурного
та освітнього потенціалу країни. Безперечно, така категорія економічно
активного населення, як працівники
сфери освіти та науки, потребують
значного піклування з боку держави,
адже на них покладена місія розвитку інтелектуального потенціалу нації та створення новітніх розробок у
сфері науки. Безумовно, їхня робота
забезпечує підвищення загального

рівня ВВП України у довгостроковій
перспективі, що також неодмінно позитивно позначається і на економічному зростанні та добробуті всього
населення.
Проте занепокоєння викликає той
факт, що на сьогодні працівники сфери освіти та науки все ще отримують
невеликі заробітні плати порівняно
з іншими категоріями працюючих
людей в Україні, що у перспективі зумовить низький рівень пенсійних виплат. Як свідчить статистика, дефіцит
Пенсійного фонду України з кожним
роком зростає, що призводить до все
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нових непередбачуваних фінансових
втрат як для бюджету, так і для самих
пенсіонерів – несвоєчасність виплат
пенсій та замороження підвищення
їхнього розміру. Зважаючи на такі невтішні перспективи для солідарної
пенсійної системи, варто використовувати усі наявні законодавчі можливості у сфері пенсійного забезпечення, передусім недержавне пенсійне
забезпечення (НПЗ).
До 2017 року науковим працівникам нараховувалися спеціальні пенсії
з урахуванням відповідного наукового стажу. Також нарахування на заробітну плату науковців були вищими
за інші категорії працівників і складали 4 %. Але в 2017 році із прийняттям Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій»
від 03.10.2017 № 2148-VIII спеціальні пенсії було скасовано, зокрема, це
було рекомендацією міжнародних
організацій. Разом з цим залишається актуальним пошук механізмів підвищення пенсійного забезпечення
працівників сфери освіти та науки. Ця
проблема може бути розв’язана через
запровадження схем НПЗ. Зокрема, ді-

євим механізмом пенсійного забезпечення для працівників сфери освіти
та науки може стати створення професійного недержавного пенсійного
фонду в масштабі всієї країни.
Окремі аспекти законодавчого
регулювання системи НПЗ, механізм
функціонування НПФ та складові
їхнього розвитку в Україні розглядали у своїх працях: С. Л. Лондар [1],
Л. П. Лондар [2], Г. М. Терещенко [3],
Н. А. Цікановська [4], В. В. Корнєєв [5],
К. П Черненок [6] та ін. Втім актуальність питання наукового підґрунтя
розбудови системи НПЗ лише посилюється.
Мета статті полягає в обґрунтуванні можливостей створення ПНПФ
для працівників сфери освіти і науки
та розкритті механізму його функціонування.
Перш ніж безпосередньо перейти
до оцінки можливостей залучення
працівників сфери освіти і науки до
ПНПФ, варто проаналізувати їх кількісний склад (рис. 1).
Відповідно до рис. 1, найбільшою
категорією є працівники закладів
загальної середньої освіти – 441 000
осіб (53,3 %), ще два доволі великі

Наукові установи
57 630; 7 %
Університети, академії
та інститути 127 034; 15,4 %
Коледжі, технікуми і училища
25 943; 3,1 %
Заклади професійної
(професійно-технічної)
освіти 37 483; 4,5 %

Заклади дошкільної
освіти 137 688; 16,7 %

Заклади загальної
середньої освіти
441 000; 53,3 %

Рис. 1. Загальна кількість педагогічних та науково-педагогічних працівників
у розрізі рівнів освіти у 2018/2019 н. р., осіб
Побудовано автором на основі [7, с. 12; 8].
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Виходячи із того, що прожитковий
мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року становить
2 102 грн, для педагогічних працівників встановлюються такі розряди
за рівнями освіти [9]:
– для керівників закладів вищої
освіти – 22–24 (середній посадовий
оклад – 8 850 грн);
– для викладачів ЗВО – 15–18 (середній посадовий оклад – 6 085 грн);
– для директорів закладів загальної середньої освіти, професійних
(професійно-технічних) училищ, технікумів і коледжів – 14–18 (середній
посадовий оклад – 5 917 грн);
– для вчителів, вихователів, вихователів-методистів – 10–14 (середній
посадовий оклад – 4 457 грн).
Щодо працівників наукової сфери,
то для головного, провідного, старшого наукового співробітника присвоюється розряд в межах 12–21 (середній посадовий оклад – 6 275 грн),
8 976

сегменти досліджуваних рівнів освіти становлять працівники закладів дошкільної освіти – 137 688 осіб
(16,7 %) та викладацький склад
університетів, академій, інститутів – 127 034 особи (15,4 %). Загальна чисельність педагогічних
та науково-педагогічних працівників у розрізі рівнів освіти на період
2018/2019 н. р. складала 826 778
осіб. Тобто, потенційно учасників
ПНПФ налічується більш ніж 0,5 млн
осіб, що в перспективі може стати,
з одного боку, потужним джерелом
довгострокових інвестицій, а з другого – основою підвищення пенсій для
педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Варто також зауважити, що ключовою проблемою на шляху залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до системи НПЗ є
досить низький рівень оплати праці
(рис. 2).

2 000
1 000
0

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

Рис. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою (на 2020 рік), грн
Побудовано автором на основі [9].
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а для наукових та молодших наукових співробітників – 10–19 (середній
посадовий оклад – 5 508 грн).
Диференціація посадових окладів працівників сфери освіти і науки
демонструє загалом низький рівень
оплати праці, що вкотре підтверджує
необхідність створення додаткового
джерела доходів при виході на пенсію (див. рис. 2). Такий стан справ
вкотре підтверджує актуальність залучення працівників освіти і науки
до системи НПЗ з метою забезпечен-

Суб’єкти НПФ

ня підвищення пенсійних виплат у
майбутньому.
Правові, економічні та організаційні засади НПЗ в Україні визначаються Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». На
рис. 3 представлено головні суб’єкти
діяльності НПФ та виконувані ними
функції, що дає змогу більш точно
зрозуміти роль кожного учасника пенсійного забезпечення, у т. ч.
взаємозв’язок між усіма елементами
системи.

Функції суб’єктів

Управління та контроль за поточною
діяльністю пенсійного фонду
Рада НПФ

Щорічний аналіз ефективності інвестиційної
діяльності та визначення доцільності внесення
змін до інвестиційної декларації

Адміністратор

Адміністрування пенсійних фондів

Компанія з управління активами

Професійна діяльність з управління активами
на підставі відповідної ліцензії

Банк-зберігач

Діяльність зі зберігання активів пенсійних
фондів на підставі відповідної ліцензії

Вкладник НПФ

Сплата пенсійних внесків на користь учасника
фонду шляхом перерахування грошових
коштів відповідно до умов пенсійного
контракту та закону

Незалежний аудитор

Аудиторська перевірка діяльності пенсійного
фонду, адміністратора, компанії з управління
активами та банку-зберігача

Саморегулівна організація

Встановлення професійних стандартів
діяльності з адміністрування НПФ, захисту і
представлення інтересів своїх членів та
учасників НПФ

Рис. 3. Головні суб’єкти в діяльності НПФ та виконувані ними функції
Побудовано автором на основі [10].
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На жаль, до сьогодні система НПЗ
не отримала достатнього розвитку
в Україні. Обсяги пенсійних внесків
та кількість учасників є незначними. Зокрема, за підсумками ІІІ кварталу 2019 р. пенсійні внески в НПФ
України становили 2 112,6 млн грн
(208,7 млн грн – від фізичних осіб;
0,2 млн грн – від фізичних осіб-підприємців; 1 903,1 млн грн – від юридичних осіб), а за аналогічний період
2018 р. – 1 964,2 млн грн (позитивний приріст – 7 %). Кількість учасників станом на 30.09.2019 – 868,7 тис.
осіб (30.09.2018 – 848,8 тис. осіб) [11].
Нерівномірним є і регіональний
розподіл НПФ, що є перепоною у залученні більшої кількості учасників
до системи НПЗ. Як свідчать підсумкові звіти за ІІІ квартал 2019 р.,
найбільша їх кількість зосереджена
в місті Києві (47 НПФ, або 73,4 %), а
в Донецькій та Дніпропетровській
областях налічується 4 (6,2 %) та 3
(4,7 %) відповідно. Зовсім незначним
їх число є в решті областей, що наочно показано на рис. 4. Уперше з початку 2019 р. отримано інформацію
про НПФ у Житомирській та Полтавській областях (по одному в кожній),
Дніпропетровська область
3; 4,7 %
Львівська область
2; 3,1 %
Івано-Франківська область
2; 3,1 %

що свідчить про їх недавнє створення. Однак на решті території України
НПФ жодного типу поки що відсутні.
На рис. 5 наведено структуру інвестованих пенсійних активів українських НПФ за 2013 р. – ІІІ квартал
2019 р.
В інвестиційному портфелі українських НПФ за досліджувані роки
простежуються такі зміни в найбільших статтях активів: частка грошових коштів, розміщених на вкладних
(депозитних) рахунках, несуттєво
збільшилася на 2,2 % (абсолютний
приріст суми – 390 млн грн); частка
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,
зросла на 35 % (на 1 144,6 млн грн);
частка облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України,
відповідно зменшилася на 23,9 %
(-438,1 млн грн); частка акцій українських емітентів теж зменшилася на
11,8 % (-234 млн грн).
Частка таких інструментів, як
об’єкти нерухомості, дебіторська заборгованість, акції іноземних емітентів та банківські метали в загальній сукупності знизилася на 2,9 %
(із 7,8 % в 2013 р. до 4,9 % в ІІІ кв.

Донецька область
Житомирська область
4; 6,2 %
1; 1,6 %
Полтавська область
1; 1,6 %

Харківська область
2; 3%
Одеська область
1; 1,6 %
Херсонська область
1; 1,6 %

м. Київ
47; 73,4 %

Рис. 4. Кількість НПФ у розрізі регіонів України станом на 30.09.2019, од.
Побудовано автором на основі [11].
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10,9

7,1
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2017
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13,3

10,6

13,4
3,3

2013

2014

2015

ІІІ кв. 2019

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України
Акції українських емітентів
Об'єкти нерухомості
Дебіторська заборгованість
Решта

Рис. 5. Динаміка структури інвестованих пенсійних активів НПФ
за 2013 р. – ІІІ квартал 2019 р., %
Побудовано автором на основі [12].

2019 р.). Абсолютний позитивний
приріст за всіма групами активів
склав 888,1 млн грн.
Такі обмеження передбачені жорсткістю умов інвестування НПФ відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а
також зумовлені необхідністю збереження та примноження пенсійних
внесків учасників.
Розглянемо комплекс гарантій
збереження та примноження пенсійних внесків у ПНПФ для працівників
сфери освіти і науки (рис. 6).
Обсяги виплат НПФ в Україні за
2009 р. – ІІІ квартал 2019 р. наведено
на рис. 7.
За досліджуваний період загальний об’єм пенсійних виплат в НПФ
України зріс більше ніж в 10 разів, із
90,1 млн грн в 2009 р. до 912,9 млн
грн у ІІІ кварталі 2019 р.
Аналізуючи Закон України «Про
недержавне пенсійне забезпечення», особливу увагу варто звернути
на таке положення: якщо бюджетна
установа має намір створити влас“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

ний НПФ, то він можливий лише корпоративного типу. Також працівники
цієї установи можуть здійснювати
пенсійні внески до вже створених
пенсійних фондів лише за умови, що
заснування таких фондів або здійснення пенсійних внесків передбачено рішеннями Кабінету Міністрів
України або рішеннями відповідних
місцевих рад. Заснування такими
бюджетними установами відкритих
пенсійних фондів забороняється
[10]. Це свідчить про те, що для створення розгалуженої системи НПФ
для працівників сфери освіти та науки на рівні держави необхідне прийняття відповідної постанови КМУ
або рішення МОН.
Доцільно навести приклад створення ПНПФ в Україні, зокрема корпоративний НПФ Національного
банку України (НБУ), що був заснований у 2006 році на підставі Постанови правління Національного
банку України від 06.05.2006 № 175
«Про утворення недержавного пенсійного фонду Національного банку
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Система гарантій збереження та примноження
пенсійних внесків до ПНПФ для освітян і науковців
Виключне розподілення прибутку між учасниками фонду
Мінімальна дохідність визначається на рівні офіційного
індексу інфляції
Рівень максимальної дохідності виходить із професійності
компанії із управління активами

Дохідність
та розподіл
прибутку ПНПФ

Захист активів забезпечується диверсифікацією
інвестиційних вкладень
Використання пенсійних активів лише на законодавчо
закріплені цілі
Законодавче відокремлення активів роботодавців-вкладників
та осіб, які обслуговують пенсійний фонд від пенсійних активів
самого фонду

Контроль
за пенсійними
активами

Пенсійні активи не можуть бути предметом застави,
стягнення або конфіскації
Відповідальність держави за гідні умови життя громадянина
Відповідальність роботодавців перед своїми працівниками

Відповідальність
учасників

Відповідальність громадян перед собою
Надання послуг ПНПФ лише за наявності відповідної ліцензії
Постійний контроль з боку державних органів
Ліцензійні вимоги повинні передбачати достатність статутного
фонду, наявність кваліфікованих фахівців та технічного
забезпечення

Державний
нагляд та
контроль

Рис. 6. Система гарантій збереження і примноження пенсійних внесків
до ПНПФ для працівників сфери освіти та науки
Побудовано автором на основі [13].

України». Адміністрування, управління та зберігання активів фонду
здійснюється самостійно НБУ, а саме
його структурним підрозділом – Дирекцією з управління діяльністю
корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку
України. Отже, кожен працівник НБУ
має право стати учасником фонду
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та відкрити персональний рахунок
з метою перерахування щомісячних
пенсійних внесків [14].
Цей фонд став для співробітників НБУ та його філій по всій Україні
джерелом майбутніх додаткових фінансових надходжень при виході на
пенсію. Вважаємо за доцільне розвивати створення ПНПФ, зокрема для
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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Рис. 7. Динаміка пенсійних виплат в НПФ України
за 2009 р. – ІІІ квартал 2019 р., млн грн
Побудовано автором на основі [12].

освітян та науковців. На рис. 8 представлено механізм функціонування
ПНПФ, у ролі засновника якого розглядається МОН, а в якості співзасновника – НАН України.
Вищенаведена схема наочно демонструє, що кожен суб’єкт ПНПФ,

ІІІ кв.
2019

по-перше, органічно пов’язаний із
іншими суб’єктами через виконання спільних функцій та обмін оперативною інформацію, по-друге,
виконує роль незалежного цілісного сегменту, без наявності якого
робота пенсійного фонду просто

Вкладник

Засновник (МОН),
співзасновник
(НАН України)

Учасник НПФ
(працівник)

Банк-зберігач

Професійний НПФ
для освітян та
науковців

Пенсійні вклади

Рада ПНПФ
Аудиторський
висновок

Договір про

КУА

Адміністратор

Незалежний аудитор
Саморегулівна організація
Органи державного нагляду і контролю

Рис. 8. Механізм функціонування ПНПФ для освітян і науковців в Україні
Побудовано автором.
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неможлива. Особливе місце у цьому
процесі відводиться регулюючим та
контролюючим органам (незалежному аудитору, саморегулівній організації та вищим органам державного нагляду і контролю), без активної
участі яких, як свідчить практика,
страждатиме елемент інформативності, своєчасності подання звітності та добросовісного виконання законодавства України під час обслуговування фонду.
Для більш точного розуміння переваг участі в ПНПФ для працівників
сфери освіти та науки пропонується
апробувати такі нововведення, які
вже успішно впроваджені у багатьох
зарубіжних країнах:
1) працівникам, які вступили в
ПНПФ, надається право на дострокове зняття коштів із особових рахунків лише в разі серйозної хвороби або фінансової неспроможності в
майбутньому;
2) автоматичне зарахування усіх
працівників установи із подальшим
правом відмови від участі через 1 рік
членства у ПНПФ;
3) працівники набувають беззаперечного права власності на внески,
які нараховуються роботодавцями
лише через 3–4 роки;
4) після 1-го року членства у ПНПФ
автоматично зараховані працівники мають змогу отримати «канікули
щодо сплати внеску» до 3 років;
5) для працівників, які успішно
і сумлінно виконують свої трудові
обов’язки, застосовується пільга у
вигляді співфінансування від держави (кошти надходитимуть автоматично в НПФ);
6) для конкретного працівника
можливе здійснення дострокового
вилучення частини або всієї суми
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заощадження в тому випадку, якщо
особа-учасник купує свій перший будинок, назавжди переїжджає за кордон або серйозно хвора.
Цілком імовірно, що деякі нововведення носитимуть характер надмірної обтяжливості для більшості
працівників науково-освітньої сфери, зважаючи на реальну економічну
ситуацію із низьким рівнем зарплат
та витрачанням значної суми зароблених коштів на поточні особисті
потреби і потреби сім’ї.
Для вирішення проблеми наповнення ПНПФ внесками пропонується
диференціація пенсійних схем у залежності від мінімального та середнього доходу працівників. Адже для
того, щоб реально залучити якомога
більше зацікавлених людей до фонду,
організаторам та засновникам варто
справедливо враховувати фінансові
можливості всіх верств населення,
пропонуючи такі види пенсійних продуктів, вартість яких становитиме
прийнятне навантаження для сплати
внесків з боку учасників у будь-якому
віці під час трудової діяльності.
Підсумовуючи
вищевикладене,
сформулюємо наступні пропозиції та
рекомендації:
1) для працівників сфери освіти
та науки, які мають намір вступити
до ПНПФ, доцільно розробити перелік економічно обґрунтованих заохочуючих стимулів;
2) апробація механізму автоматичного зарахування має здійснюватися на основі найуспішнішого
міжнародного досвіду, враховуючи
реалії української економіки та менталітету;
3) дострокове вилучення частини
або всієї суми заощадження можливе
лише в тому випадку, якщо особа“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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учасник купує свій перший будинок,
назавжди переїжджає за кордон або
серйозно хвора;
4) головним пріоритетом для
ПНПФ повинно бути збереження
та примноження активів учасників
фонду, не ігноруючи при цьому зауваження і рекомендації контролюючих органів;
5) проведення на загальнонаціональному рівні інформаційної кампанії із підвищення фінансової грамотності населення щодо пенсійного
забезпечення;
6) пошук нових фінансових інструментів (наприклад, індексовані на рівень інфляції та вкладені в
освітні і соціальні проєкти облігації),
які б демонстрували ефективність
участі громадян України в НПЗ в довгостроковій перспективі.
Насамкінець зазначимо, що за
умови хронічного дефіциту Пенсійного фонду України, солідарна система пенсійного забезпечення на
сьогодні вважається недостатнім

рівнем соціального захисту пенсіонерів. Демографічні тенденції на
користь зростання кількості людей
похилого віку в противагу не стрімкому росту економічно активного
населення ще вагоміше це підтверджують. За таких обставин втілення в життя ідеї створення професійного недержавного пенсійного
фонду для працівників сфери освіти і науки, маючи за зразок роботу
уже існуючих фондів в системі НПЗ,
дасть можливість забезпечити додаткове джерело доходу після виходу на пенсію цій категорії соціально важливого українського народу.
Тому система стимулів та заохочень
у поєднанні із обґрунтованим механізмом автоматичного зарахування
повинні стати драйвером успішного
залучення громадян в масштабі всієї
країни. Адже, як свідчить світовий
досвід, лише за умови злагодженої
роботи усіх суб’єктів системи НПЗ
можливий її вихід на якісно новий
рівень свого розвитку.
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PROSPECTS OF ESTABLISHING A PROFESSIONAL NON STATE
PENSION FUND FOR EDUCATION AND SCIENCE WORKERS
IN UKRAINE
Abstract. The article systematizes the list of guarantees for preserving and increasing
pension contributions to the professional non-state pension fund (PNPF) for education and
science workers. The author conducted an analysis of the total number of pedagogical and
academic staff in terms of educational levels in Ukraine. The list of the main subjects in the
activity of the NPF is summarized and the functions performed by them are systematized.
The author schematically constructs a mechanism for the functioning of the PNPF, based on
a clear hierarchy of participation of each subject, depending on his role. Incentive measures
and advantages of potential participation in the PNPF are proposed, due to the implementation
of which a signi icant increase in the number of stakeholders will become possible. The
current quantitative composition of NPFs in the regions of Ukraine is analyzed and the
dynamics of the structure of invested pension assets over a number of years is shown.
Proposals and recommendations are provided for PNPF’s subjects, which will contribute to
better informing the population and more ef icient use of available inancial instruments.
The purpose of the article is to substantiate the possibilities of creating a professional NPF
for education and science workers and to discover the mechanism of its functioning. Given
the chronic de icit of the Pension Fund of Ukraine, the solidarity pension system is currently
considered to be insuf icient in social protection for pensioners. Demographic trends show an
increase in the number of elderly people, as opposed to the slow growth of the economically
active population, con irm this even more. In such circumstances, the idea of creating a
professional non-governmental pension fund for education and science workers, taking into
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account the work of existing funds in the non-state pension insurance system, would make it
possible to provide an additional source of income after the retirement of this category of
socially important Ukrainian citizens. Therefore, a system of incentives, combined with a
valid automatic enrollment mechanism, should become the driver of successful nationwide
citizen engagement. According to the world experience, the new development level of the
non-state pension insurance system can be reached only with the coordinated work of all its
subjects.
Keywords: pension provision, non-state pension system, non-state pension fund, professional
non-state pension fund.
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ТРЕНІНГОВІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ
ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН
Анотація. У статті досліджено інтерактивні форми проведення занять у закладах
вищої освіти, систематизовано методи і прийоми, результати та ефекти інтерактивного навчання. Проаналізовано результати анонімного опитування студентів
на предмет їх зацікавленості тренінговими формами навчання (за роками та у розрізі окремих дисциплін), які застосовуються на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Визначено, що тренінг є одним із дієвих методів, який за своєю суттю є засобом активізації навчання студентів
та дає змогу реалізувати основні принципи сучасних концепцій викладання: проблемності, погодженості та системності, орієнтованості на наявний досвід, націленості
на самонавчання, професійної орієнтованості, а також зворотного зв’язку. В якості
методів активізації освітньо-пізнавальної діяльності студентів кафедрою застосовуються: міні-лекції, проблемні лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, презентації, кейс-метод тощо. На основі практики доведено, що використання тренінгових занять дозволяє всебічно викласти матеріал курсу та мотивувати студентів,
що, в свою чергу, сприяє підвищенню якості знань. Такий досвід служить підґрунтям
розуміння сутності майбутньої практичної роботи і дозволяє студентам більш свідомо орієнтуватися в подальшому професійному навчанні. Зроблено висновки щодо
доцільності проведення тренінгових занять на всіх етапах освітнього процесу.
Ключові слова: вища освіта, активізація освітнього процесу, інтерактивні освітні
технології, тренінгові форми навчання.
JEL classification: A11, A23. I21, I23.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-1-62-71.

Останнім часом досягнення науково-технічного прогресу супроводжуються докорінними змінами в
різних сферах, у тому числі і в освіті.

Сьогодні фактично вичерпані резерви зростання ефективності та якості
підготовки здобувачів освіти, засновані на використанні словесно-книж-
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кових методів впливу з опорою на
традиційні засоби навчання. Вища
освіта характеризується з одного
боку перманентним вдосконаленням, переосмисленням і переглядом
концептуальних основ, а з іншого, –
загостренням конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг, підвищеними вимогами до інноваційного
потенціалу викладачів та якості освітнього процесу.
Удосконалення міжнародних стандартів навчання і все більш широке
їх використання показує, наскільки
важливим для вищої школи є питання підготовки висококваліфікованих
кадрів на основі впровадження новітніх освітніх технологій та інновацій,
потреба в яких останнім часом відчувається особливо гостро. Одним із
засобів, що дозволяють наблизитися
до досягнення даних цілей, виступають інтерактивні форми проведення
занять. Призначення інтерактивних
форм полягає в тому, щоб організувати діяльність студентів з метою
спільного пошуку знань. Процеси їх
взаємодії повинні сприяти не тільки
більш цікавому способу оволодіння
інформацією, а й постійному осмисленню кожним особливостей своєї
системи знань, своїх розумових схем.
Дослідження узагальнених словниково-енциклопедичних та спеціальних освітніх і наукових видань
показує, що поняття «тренінг» досі
не має чіткого визначення. Переважно у словниках та енциклопедіях цей
термін взагалі відсутній або трактується в загальному значенні. Сучасного науково обґрунтованого визначення немає навіть у монографічних
і навчальних виданнях, безпосередньо присвячених тренінгу. Беручи
до уваги те, що термін «тренінг» має
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зарубіжну основу, логічним є використання відповідних іноземних джерел. Так, Оксфордський тлумачний
словник англійської мови визначає
тренінг як «…процес підготовки до
спорту або роботи» [1].
За сутнісним значенням «тренінг»
використовується для окреслення
широкого кола методик, що базуються на різних теоретичних засадах.
Так, А. П. Панфілова зазначає, що тренінг сьогодні став найпоширенішою
інтерактивною технологією серед
методів ігрового навчання, предметом яких є професійні контакти [2].
Основною метою тренінгу є формування міжособистісної складової
майбутньої професійної діяльності
шляхом розвитку психодинамічних
властивостей людини і формування
її емоційного інтелекту, метакомпетентностей. Засобами тренінгу реалізуються такі завдання: практичне
застосування знань, умінь і навичок
професійної взаємодії; відкриття,
усвідомлення і демонстрація поведінкових патернів, манер, індивідуального стилю комунікації та ін.
Тренінг партнерського спілкування є методом «активного соціально-психологічного навчання і
впливу, спрямованого на підвищення компетентності в спілкуванні»
[3]. Висока освітня результативність
тренінгу визначається також тим, що
він, будучи побудований на моделюванні реальних професійних ситуацій, вимагає від учасників активної
включеності в процес спілкування і
мобілізації інтелектуального й аналітичного потенціалу [2].
О. І. Пометун та Л. В. Пироженко
визначають інтерактивне навчання
як діалогове навчання, в ході якого
здійснюється взаємодія вчителя і
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учня. Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має
на увазі цілком конкретні і прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає
у створенні комфортних умов навчання, таких, за яких учень відчуває
свою успішність, свою інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним процес навчання [4].
Існують три методи взаємодії
викладача і студента: пасивний, активний і інтерактивний. Пасивний
метод – це форма взаємодії учнів і викладача, в якій викладач є основною
дійовою особою, а учні виступають
у ролі пасивних слухачів. Активний
метод – це форма взаємодії учнів і викладача, при якій викладач і учні взаємодіють один з одним в ході заняття
[5]. Учні при такому методі є активними учасниками. Для мотивації освітньої діяльності та актуалізації базових знань, уявлень студентів можна
використовувати «мікрофон» (коли
слово передається від одного до іншого студента, «мозковий штурм»
(загальне обговорення проблемного питання) [6]. Якщо у пасивному
занятті основною дійовою особою і
менеджером заняття був викладач,
то в даному випадку викладач і сту-

денти знаходяться на рівних правах.
Інтерактивний метод навчання означає взаємодіяти, перебувати в режимі розмови, діалогу. На відміну від
активних методів, інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію
студентів не тільки з викладачем,
але й поміж собою. До завдань інтерактивних методів навчання можна
віднести таке: а) навчити самостійному пошуку, аналізу інформації і
виробленню правильного рішення
ситуації; б) навчити командній роботі: поважати чужу думку, проявляти
толерантність до іншої точки зору;
в) навчити формувати власну думку,
яка повинна бути обґрунтованою та
спиратися на певні факти. Виходячи
із визначення та завдань, окреслимо
методи та прийоми інтерактивного
навчання (табл. 1) [7–9].
Навчання з використанням інтерактивних освітніх технологій передбачає відмінну від звичної логіку
освітнього процесу: не від теорії до
практики, а від формування нового
досвіду до його теоретичного осмислення через застосування [7]. Можна
визначити такі загальні результати
і ефекти інтерактивного навчання
(табл. 2) [5; 7; 10].

Методи та прийоми інтерактивного навчання
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Методи та прийоми
інтерактивного навчання

Кластери, порівняльні
діаграми
Метод проектів
Інтерактивний
Мозковий штурм
Круглий стіл
(дискусія, дебати)
Ділові ігри

Та б л и ц я 1

Сутність методу та прийому інтерактивного навчання

Пошук ключових слів і проблем з певної міні-теми
Самостійна розробка проєкту по темі і його захист
Заняття із застосуванням аудіо- і відеоматеріалів
Потік питань і відповідей, або пропозицій та ідей по заданій темі,
при якому аналіз правильності/неправильності проводиться після
проведення штурму
Груповий вид методу, який передбачає колективне обговорення
проблеми, пропозицій, ідей, думок і спільний пошук рішення
Під час гри студенти виконують роль учасників тієї чи іншої
ситуації, приміряючи на себе різні професії
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Закінчення табл. 1
№
п\п

Методи та прийоми
інтерактивного навчання

Сутність методу та прийому інтерактивного навчання

7.

Антиконференції

Кожен стає не тільки учасником, але і організатором конференції.
Всі учасники виступають з новими ідеями, презентаціями, пропозиціями по заданій темі. Далі відбувається пошук найцікавіших
ідей та їх загальне обговорення

8.

Тренінг

Особлива форма групової діяльності зі своїми можливостями,
обмеженнями, правилами і проблемами. Учасник займає в ній активну позицію, а засвоєння навичок відбувається в процесі проживання, особистого досвіду поведінки, відчування, діяння

Складено авторами за: Даниленко Л. І. Системи освітніх технологій : навч.-метод.
комплекс. Київ : Міленіум, 2003. 24 с.; Мартинець А. М. Нові педагогічні технології
інтерактивного навчання. Київ, 2001. 127 с.; Нісімчук А. С., Падалка О. С., Смолюк І. О.
Педагогічна технологія : підручник. Київ : Четверта хвиля, 2003. 163 с.
Результати та ефекти інтерактивного навчання

Та б л и ц я 2

№
п\п

Результати та ефекти

1.

Інтерактивні методи навчання дозволяють посилити процес розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних завдань. Ефективність забезпечується за рахунок
більш активного включення учнів (студентів) в процес не тільки отримання, але і безпосереднього використання знань. Якщо форми і методи інтерактивного навчання застосовуються регулярно, то формуються продуктивні підходи до оволодіння інформацією, зникає страх висловити
неправильне припущення і встановлюються довірливі стосунки з викладачем.

2.

Інтерактивне навчання підвищує мотивацію і залучення учасників до вирішення обговорюваних проблем, що дає емоційний поштовх до подальшої пошукової активності учасників, спонукає їх до конкретних дій, процес навчання стає більш осмисленим.

3.

Інтерактивне навчання формує здатність мислити неординарно, по-своєму бачити проблемну
ситуацію, виходи з неї; обґрунтовувати свої позиції, свої життєві цінності; розвиває такі риси, як
уміння вислуховувати іншу точку зору, вміння співпрацювати, проявляючи при цьому толерантність і доброзичливість по відношенню до своїх опонентів.

4.

Інтерактивна діяльність забезпечує не тільки приріст знань, умінь, навичок, способів діяльності
і комунікації, а й розкриття нових можливостей учнів (студентів), є необхідною умовою для становлення та вдосконалення компетентностей через включення учасників освітнього процесу
в осмислене переживання індивідуальної та колективної діяльності для накопичення досвіду,
усвідомлення і прийняття цінностей.

5.

Використання інтерактивних технологій навчання дозволяє зробити контроль за засвоєнням
знань і вмінням застосовувати отримані знання, вміння і навички в різних ситуаціях більш гнучким і гуманним.

6.

Результат для конкретного учня (студента): досвід активного освоєння навчального змісту у
взаємодії з навчальним оточенням; розвиток особистісної рефлексії; освоєння нового досвіду
навчальної взаємодії, переживань; розвиток толерантності.

7.

Результат для навчальної мікрогрупи: розвиток навичок спілкування та взаємодії в малій групі;
формування ціннісно-орієнтаційної єдності групи; заохочення до гнучкої зміни соціальних ролей в залежності від ситуації; прийняття моральних норм і правил спільної діяльності.

Складено авторами за: Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Київ :
Слово, 2004. 615 с.; Даниленко Л. І. Системи освітніх технологій : навч.-метод. комплекс. Київ : Міленіум, 2003. 24 с.; Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного
тренінгу : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 192 с.
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Таким чином, інтерактивні методи навчання є одним з найважливіших напрямків удосконалення підготовки студентів в сучасному ЗВО.
Тренінг є одним із інтерактивних
методів навчання. Це означає, що
на відміну від академічних лекцій,
тренінг націлений на усвідомлення
нових знань і на практичне їх застосування. «Тренінг» визначається як
«тренування, а також спеціальний
тренувальний режим» [11]. Для того,
щоб розробити практичні заняття
у вигляді бізнес-тренінгу, необхідно
виявити компетенції для доцільного і ємного вивчення дисципліни.
Студенти потребують використання інтерактивних методів, а впровадження технології бізнес-тренінгів в
освітній процес, зокрема при викладанні фінансових дисциплін, поліпшить знання і мотивацію. У процесі
вивчення дисциплін, що включає
курс лекцій і практичних занять у
вигляді бізнес-тренінгів, студенти
зможуть реалізувати свої бізнес-ідеї
в реальності. Застосування тренінгів
в освітньому процесі не тільки поліпшує якість навчання, але й мотивує
студентів до самостійної роботи.
Проблемою кожної теоретикоприкладної дисципліни (а до них належить і блок дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів) є
питання взаємозв’язку теоретичних
узагальнень з існуючою практикою.
При цьому особливого значення набуває використання інтенсивних
форм навчання з використанням
традиційного, соціально-рольового
та поведінкового підходів. Поєднання цих підходів під час підготовки
студентів передбачає можливість
проведення тренінгу, який упроваджується після закінчення теоретич-
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ного курсу навчання. Тренінг надає
можливість студентам закріпити
і поглибити теоретичні знання та
практичні навички, здобуті ними під
час вивчення професійно орієнтованих дисциплін, що викладаються на
кафедрі.
З огляду на вищевказане, на нашу
думку, досить цікавим є досвід використання тренінгових форм навчання на кафедрі фінансів Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Зазначимо, що така форма почала
використовуватися на кафедрі ще на
початку 2000-х років і за цей час не
раз довела свою дієздатність. Цієї ж
думки дотримуються й студенти, які
навчаються в університеті. Так, за результатами анонімного опитування,
що проводилося викладачами кафедри протягом 2014–2019 рр., респондентам (студентам) було поставлено
питання: «Чи є для Вас цікавим і корисним тренінгове заняття?» Розподіл відповідей (у відсотковому значенні) по роках вказано у табл. 3.
Відповідно до табл. 3, зацікавленість студентів тренінговими формами навчання протягом 2014–2019 рр.
зберігалась на досить високому рівні
(в середньому – 66,2 %), що свідчить
про суттєву перевагу такого методу
викладання матеріалу. Відмінності
по роках ми відносимо, скоріш, до
суб’єктивних факторів, що суттєво
не впливають на загальну картину.
Корисними й пізнавальними для
викладачів були відповіді студентів,
які не повною мірою були задоволені тренінговими заняттями (18,8 %).
Їх рекомендації та поради щодо покращення тренінгу дозволяють постійно вносити відповідні корективи
в методику викладання. Відповіді
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Та б л и ц я 3
Зацікавленість студентів тренінговими формами навчання, %
Роки

Так

Не повною мірою

Ні

Не дали відповідь

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Середнє значення

72,5
66,8
70,4
61,7
59,5
66,3
66,2

15,2
17,1
18,2
24,0
22,3
16,2
18,8

8,0
8,7
5,8
6,6
5,9
9,4
7,4

4,3
7,4
5,6
7,7
12,3
8,1
7,6

Складено авторами за даними анонімного опитування студентів викладачами кафедри
фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
протягом 2014–2019 рр.

щодо незацікавленості та відмова
у відповіді знаходяться приблизно
на однаковому рівні (7,4 % та 7,6 %
відповідно) й обумовлені, на нашу
думку, взагалі відсутністю бажання
навчатися або якимось іншими сторонніми причинами.
Це ж анкетування дозволило виявити й певні закономірності у відповідях респондентів при викладанні окремих дисциплін (у відсотковому значенні та у розрізі дисциплін,
за якими проводилися тренінгові
заняття) (рисунок).
Досліджуючи зацікавленість студентів тренінговими формами навчання за дисциплінами, ми можемо
зазначити, що найбільш цікавими
для них виявилися міжпредметний
тренінг (71,4 %) та тренінг з дисципліни «Фінанси» (68,3 %). Зауважимо, що міжпредметний тренінг тісно
пов’язаний із підготовкою кваліфікаційної роботи магістра, й відповідно,
мабуть, цим і пояснюється особлива
студентська зацікавленість. Як і раніше, студенти, які не повною мірою
були задоволені проведеними тренінгами, своїми зауваженнями, побажаннями та рекомендаціями сприяли внесенню відповідних змін як у
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саму структуру тренінгу, так і в його
сутнісне наповнення. При цьому кількість студентів у цій групі приблизно однакова за всіма дисциплінами
й відрізняється, скоріш за все, тими
ж суб’єктивними факторами. Як правило, майже у кожній групі існує так
зване «болото», тобто студенти, які
взагалі не цікавляться навчанням.
Таких у нашому випадку приблизно
20–30 %. Безумовно, у кожного тренінгу з дисципліни є свої певні особливості, що обов’язково враховуються викладачами під час підготовки.
Тренінг за своєю суттю є засобом
активізації навчання студентів, що
дає змогу реалізувати основні принципи сучасних концепцій викладання: проблемності, погодженості та
системності, орієнтованості на наявний досвід, націленості на самонавчання, професійної орієнтованості,
а також зворотного зв’язку. Тренінг
складається з основних етапів, проходження яких забезпечує формування у студентів навичок виконання спеціальних функцій, що здійснюють фінансові спеціалісти в різноманітних сферах.
У якості методів активізації
навчально-пізнавальної діяльності
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Міжпредметний
тренінг

Місцеві фінанси

Бюджетна система

Фінанси

8,10%
7,20%
13,30%

71,40%

11,20%
7,50%
16,60%

9,80%
8,50%

64,70%

19,30%

62,40%

8,30%
9,20%
14,20%

Не дали відповідь

68,30%

Ні

Не в повні мірі

Так

Рисунок. Зацікавленість студентів тренінговими формами навчання
у розрізі дисциплін
Побудовано авторами за даними анонімного опитування студентів викладачами кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана протягом 2014–2019 рр.

студентів застосовуються: міні-лекції, проблемні лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, презентації, кейс-метод тощо.
Теоретичний блок курсу передбачає викладення матеріалу із застосуванням міні-лекцій у поєднанні з
банками візуального супроводження (роздаткового та електронного
структурованого матеріалу у вигляді
схем, графіків, порівняльних таблиць
тощо). Як довела практика, структурований матеріал дозволяє студентам оптимально засвоювати особливості предмету вивчення. Питання,
що виносяться на розгляд міні-лекцій, є найбільш суттєвими і складними, і саме тому їм приділяється особлива увага.
Питання, що мають практично-прикладний характер, виносяться на розгляд в проблемних лекціях.
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Завдяки застосуванню цієї методики
активізації освітнього процесу, викладач має можливість розглянути
на лекційному занятті питання проблемного характеру, вирішення яких
базується на огляді та аналізі позитивного досвіду використання тих
чи інших фінансових інструментів
задля досягнення поставленої мети.
Після закінчення циклу проблемних
лекцій викладач повинен надати студентам перелік основної і додаткової
літератури для самостійної роботи,
осмислення та опрацювання.
Для розгляду дискусійних питань
проводяться семінари-дискусії, на
яких студенти мають можливість
висловлювати власну думку щодо
питань, винесених в тематику занять. При цьому, вони повинні використовувати теоретичний і практичний матеріал, отриманий в процесі
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роботи над проблемними лекціями
(опрацювання лекційного матеріалу, основної і додаткової літератури
для самостійної роботи). У процесі
роботи на семінарах-дискусіях використовується й така методика активізації навчання як мозковий штурм,
застосування якого дозволить в короткий термін знайти відповіді на
дискусійні питання.
Одним із методів активізації процесу навчання є проведення науково-дослідної роботи студентів, що
охоплює матеріал, який не входить
в курс лекцій, але розширює знання
студентів. З цією метою проводиться робота в студентських гуртках
(робота в малих групах) та залучаються студенти до участі в наукових
конференціях, що дають змогу студентам проявити свої дослідницькі
здібності в окремих питаннях, ознайомитися з дослідженнями своїх колег. Також зазначимо, що цей
компонент є вкрай важливим для
студентів-магістрів, оскільки кваліфікаційні роботи, які не пройшли

апробацію на конференціях, не допускаються до захисту.
Практика доводить, що використання тренінгових занять взагалі
дозволяє всебічно викласти матеріал
курсу та зацікавити студентів у процесі навчання, що в свою чергу, сприяє підвищенню якості знань студентів. Цей досвід є підґрунтям розуміння сутності майбутньої практичної
роботи і дозволяє студентам краще
орієнтуватися в подальшому професійному навчанні.
Зазначимо, що усі методичні матеріали з проведення тренінгових занять кафедри фінансів, представлені
у відкритому доступі на сайті Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана,
й кожен бажаючий може з ними ознайомитися та почерпнути для себе
щось нове. Зі свого боку викладачі
кафедри також відкриті для подальшого вдосконалення тренінгових
занять, що є запорукою підготовки
високопрофесійних спеціалістів у фінансовій сфері.
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TRAINING FORMS
IN TEACHING FINANCIAL DISCIPLINES
Abstract. The authors investigate the main methods of teacher-student interaction during
the learning process. It is determined that interactive methods are the most effective. Being
one of such methods training is a special form of group activity with its capabilities,
limitations, rules, and problems. This form of learning is different from the usual logic of the
educational process: not from theory to practice, but from the formation of new experience
to its theoretical understanding through application. The problem of higher education today
is the intensi ication of competition in the market of educational services, which implies
increased requirements for the innovative capacity of teachers and the quality of the
educational process. The purpose of this article is to investigate interactive forms of learning
for higher education students in order to apply the acquired theoretical knowledge in
practical situations. Using the anonymous survey of students studying at Kyiv National
Economic University named after Vadym Hetman during 2014–2019, it was determined the
percentage of their satisfaction in conducting training sessions in general and in particular
disciplines. The highest percentage of student interest is shown in the interdisciplinary
training, which is carried out at the master's level and is closely related to the preparation of
the master's thesis. To improve the educational process, it is necessary to use training classes
for students studying particular inancial disciplines, which will be the key for training highly
professional specialists in the inancial ield.
Keywords: higher education, activation of the educational process, interactive educational
technologies, training forms of education.
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АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ
Анотація. Метою статті є дослідження критеріїв розподілу обсягів підготовки магістрів та чинників, що впливають на відбір виконавців державного замовлення.
У процесі дослідження використані метод системного аналізу, за допомогою якого
розроблено інформаційну модель розподілу державного замовлення, метод статистичного визначення зв’язків та залежностей між показниками, за допомогою якого
побудовано електронні інформаційно-аналітичні таблиці критеріальних оцінок.
Здійснено аналіз критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на
підготовку магістрів у закладах вищої освіти за кожною спеціальністю. Наведено
результати розрахунку показників, що впливають на конкурсний бал по кожній спеціальності для закладу вищої освіти при визначенні місць державного замовлення.
Аналіз значень конкурсних балів виконавців державного замовлення засвідчив, що
найвищі бали за спеціальностями отримали заклади вищої освіти відповідної спеціалізації, що можна пояснити великим обсягом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, достатнім рівнем матеріально-технічної бази, відповідним науково-педагогічним потенціалом.
Ключові слова: державне замовлення, ступінь освіти, здобувачі вищої освіти, конкурсний відбір, критерії конкурсного відбору.
JEL classi ication: I21, I23, Y10.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-1-72-87.

У сучасних умовах місце та значення вищої освіти в системі пріоритетів кожної країни відображають рівень її соціально-економічного розвитку. Тільки країна з відповідними
сучасними стандартами вищої освіти
може зайняти гідне місце і отримати визнання в світі. Це означає, що

всі академічні ступені і кваліфікації
повинні відповідати світовому інтегрованому ринку праці. Для цього в
країнах Європи поступово уніфікується структура освіти і кваліфікацій, навчальні плани підготовки кадрів, розробляються і погоджуються
стандарти і процедури забезпечен-
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ня контролю і гарантії якості вищої
освіти, проводяться законодавчі і
організаційні заходи, спрямовані на
поширення мобільності студентів
і викладачів, забезпечення працевлаштування випускників і на підвищення якості і привабливості європейської системи освіти [1].
Слід зазначити, що необхідною
умовою нововведень, відповідно до
вимог суспільства має бути збереження кращих національних здобутків на всіх рівнях підготовки фахівців, запровадження інноваційних
підходів до організації вищої освіти.
Нових підходів потребує і вся система
управління вищою освітою. Потребує
удосконалення механізм управління
освітою на рівні уряду і державних
установ, зокрема це стосується розробки принципово нових підходів до
форм і методів освітнього менеджменту. В умовах реформування вищої
освіти України відбуваються зміни і
в підходах до розподілу державного
замовлення на підготовку фахівців
як засобу державного регулювання
задоволення потреб економіки та суспільства у кваліфікованих кадрах.
Питанням удосконалення механізму державного регулювання системи
вищої освіти присвячені численні
дослідження. Серед них праці науковців В. Кременя, С. Домбровської,
О. Дзюбенко, В. Лугового, М. Авксентьєва, А. Детюка [2–7].
В. Кремень в Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні наголосив на необхідності збільшення державного
замовлення Національній академії
педагогічних наук України на відтворення кадрового потенціалу дослідників, підготовки магістрів, докторів
філософії і докторів наук, а також на
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підвищенні кваліфікації керівних
працівників у галузі освіти, педагогіки і психології [2].
Питанням формування нових
механізмів впливу держави на реформування вищої освіти України,
упровадженню наукових результатів у стандарти освіти присвячені
дослідження С. Домбровської, у яких
акцентується на доцільності застосування процедур прогнозування, аналізу та коригування разом із використанням традиційних організаційно-контролюючих функцій в органах
управління освітою [3].
У працях О. Дзюбенко державне
регулювання послуг вищої освіти в
Україні розглядається як самостійна теоретико-правова категорія.
Запропоновано удосконалити державне регулювання ринку послуг у
сфері вищої освіти через системне
застосування правових, економічних, адміністративних та соціальних
заходів [4].
Удосконаленню моделі формування державного замовлення на
підготовку фахівців з вищою освітою приділяється увага в працях
М. Авксентьєва. Науковець пропонує
шляхи оптимізації розподілу обсягів
державного замовлення, засновані
на оцінці потреб ринку робочої сили
і можливостях закладів вищої освіти,
що дозволяє задовольнити потреби
ринку праці без виникнення надлишку випускників окремих спеціальностей [6].
Згідно із Законом України «Про
формування та розміщення державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012 № 5499-VI
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розподіл державного замовлення
здійснюється державними замовниками на конкурсних засадах, виходячи з принципів добросовісної конкуренції [8]. Склад конкурсної комісії,
процедура проведення конкурсу,
критерії конкурсного відбору визначаються державним замовником.
Але до 2017 р. розподіл обсягів державного замовлення на підготовку
здобувачів вищої освіти здійснювався без розрахунку конкурсного балу
і врахування критеріїв конкурсного
відбору.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про
затвердження Порядку розміщення
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20 травня 2013 р.
№ 363 [9] та з метою ефективного
розміщення державного замовлення на підготовку магістрів наказом
Міністерства освіти і науки України
(МОН) від 14.06.2017 № 858 затверджено Положення про критерії розміщення державного замовлення на
підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться
у сфері управління МОН [10]. Положення визначає критерії розміщення
державного замовлення на підготовку магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра.
Метою статті є дослідження критеріїв розміщення державного замовлення і чинників, що впливають
на формування конкурсного балу
при відборі виконавців державного
замовлення.
Із 2018 року конкурсний відбір
виконавців та розміщення державного замовлення на підготовку ма-
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гістрів проводить конкурсна комісія
МОН з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів за спеціальностями та формами
навчання на підставі критеріїв, затверджених наказом МОН «Критерії
конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку
магістрів у закладах вищої освіти,
які знаходяться у сфері управління
Міністерства освіти і науки України»
від 03.05.2018 р. № 445 [11].
У 2018 та 2019 роках визначення
обсягу державного замовлення на
підготовку магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра у закладах
вищої освіти (ЗВО) проводилось за
кожною спеціальністю/спеціалізацією відповідно до конкурсного балу,
який визначався як добуток кількісного показника випуску бакалаврів і
конкурсного критерію, що розраховувався як добуток критеріїв К1, К2,
К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9. Формування даних у ЗВО, їх збір і опрацювання на рівні МОН, а також розрахунок
конкурсного балу по кожній спеціальності/спеціалізації для кожного
закладу вищої освіти у розрізі ступенів освіти з подальшим автоматичним розподілом місць державного
замовлення виконувалось засобами
програмного забезпечення «Критерії
розміщення державного замовлення
на підготовку магістра на основі ступеня бакалавра у 2019 році».
Згідно затвердженої процедури,
для розрахунку кількісного показника надаються дані щодо кількості
здобувачів вищої освіти, які у поточному році завершують навчання у
цьому закладі за освітньо-професій“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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ними програмами бакалавра з відповідної спеціальності та форми навчання.
Для розрахунку критеріїв ураховується така інформація.
К1 – критерій якості наукової роботи ЗВО разом з відокремленими
структурними підрозділами. Для розрахунку критерію К1 беруть до уваги
загальний контингент науково-педагогічних і наукових працівників, які
працювали у закладі вищої освіти за
основним місцем роботи, та кількість
штатних науково-педагогічних та
наукових працівників закладу вищої
освіти, які працюють за основним
місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових
публікацій у періодичних виданнях,
які на час публікації було включено
до наукометричних баз Scopus, або
Web of Science Core Collection.
К2 – критерій диверсифікації джерел доходу ЗВО. Розрахунок цього
критерію виконується на основі двох
показників:
– даних загального обсягу надходжень закладу вищої освіти за
програмою досліджень, наукових та
науково-технічних розробок в попередньому фінансовому році та коштів, отриманих як плата від надання послуг за цією програмою;
– даних загального обсягу надходжень закладу за програмою підготовки кадрів та забезпечення діяльності баз практики в попередньому
фінансовому році та коштів, отриманих як плата за послуги у надходженнях за цією програмою.
К3 – інтегральний критерій якості кадрового забезпечення, якості
навчання та міжнародного визнання.
Розрахунок критерію К3 базується
на даних про місце ЗВО в останньому
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

опублікованому випуску хоча б одного з рейтингів QS World University
Rankings, The Times Higher Education
World University Rankings чи Academic
Ranking of World Universities.
К4 – регіональний критерій. Значення його визначається відповідно
до області розташування ЗВО.
К5 – критерій акредитованості
магістерської освітньої програми.
Враховуються дані про ліцензії, сертифікати для освітніх програм (спеціальностей).
К6 – критерій наявності аспірантури та/або докторантури за визначеною спеціальністю у ЗВО. Розрахунок К6 виконується на основі контингенту аспірантів та докторантів.
К7 – критерій популярності магістерських програм ЗВО. При розрахунку критерію К7 враховується
кількість осіб, які зараховані на магістерські програми зазначеної спеціальності минулого року за всіма
формами навчання та джерелами
фінансування з числа випускників
інших ЗВО, що здобули вищу освіту
за ступенями бакалавра, магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
К8 – критерій чисельності іноземних студентів. Розрахунок проводиться на основі чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання усіх рівнів за спеціальностями
та чисельності іноземців й осіб без
громадянства за спеціальностями,
окрім освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
К9 – спеціалізований критерій.
Розраховується визначеним чином
для конкретних спеціальностей.
Для спеціальностей галузі знань
01 «Освіта» враховується загальна
кількість випускників закладу вищої
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освіти за спеціальністю (спеціалізацією) за денною формою навчання,
які здобули ступінь магістра в попередньому календарному році, та
кількість випускників, які здобули
ступінь магістра за цією спеціальністю (спеціалізацією) за денною формою навчання, яким була виплачена
одноразова адресна грошова допомога та які уклали на строк не менше трьох років договір про роботу на
посадах педагогічних працівників у
загальноосвітніх та професійно-технічних закладах освіти.
Для спеціальності 017 «Фізична
культура і спорт» ураховується загальна кількість науково-педагогічних і наукових працівників та кількість штатних науково-педагогічних
й наукових працівників закладу вищої освіти, які мають призові місця
на олімпійських, паралімпійських,
Дефлімпійських іграх, Всесвітній та
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонатах світу, Європи, Європейських
іграх, етапах кубків світу та Європи з видів спорту, що визнані Міністерством молоді та спорту України.
Якщо для цієї спеціальності критерій
розраховується за двома правилами,
то застосовується показник з більшим значенням.
Для спеціальностей галузі знань
02 «Культура і мистецтво» враховується загальна кількість науково-педагогічних і наукових працівників,
які працювали у ЗВО, штатних науково-педагогічних та наукових працівників ЗВО, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і під їх керівництвом за
останні п’ять років здобуті дипломи
(документи) переможців та призерів
(лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів, внесених до
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відповідних міжнародних реєстрів,
визнаних Мінкультури.
Деякі критерії, такі як критерій
якості наукової роботи ЗВО (К1),
критерій диверсифікації джерел доходу ЗВО (К2), інтегральний критерій якості кадрового забезпечення,
якості навчання та міжнародного
визнання (К3), регіональний критерій (К4), визначаються для ЗВО в
цілому. Значення решти критеріїв
формуються для кожної спеціальності ЗВО.
Кількість місць державного замовлення для кожної спеціальності
ЗВО та форми навчання розраховується за формулою:
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N

Kb j
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i

,
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де Kspi – кількість місць з відповідної
спеціальності для ЗВО з індексом i;
Kspposta – обсяг прийому з відповідної спеціальності (згідно постанови
КМУ); Kbi – конкурсний бал з відповідної спеціальності для ЗВО з індексом i; Kbj – конкурсні бали з відповідної спеціальності усіх ЗВО, де здійснюється прийом.
У 2019 р. ДНУ «Інститут освітньої
аналітики» здійснено збір і опрацювання даних, отриманих від 143 ЗВО,
виконано розрахунок конкурсного
критерію і конкурсного балу, проведено аналіз значень деяких критеріїв. Зауважимо, що значення критеріїв по ЗВО в цілому можуть суттєво
відрізнятись від критеріїв по кожній
спеціальності окремо.
Аналіз критерію К1 засвідчив, що
у 2019 р. кількість ЗВО з мінімальним
значенням «1», що відповідає відсутності достатньої кількості публіка“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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цій, включених до наукометричних
баз Scopus, або Web of Science Core
Collection, зменшилась з 11 до 4 порівняно з 2018 р. 113 ЗВО покращили
результати, 19 ЗВО залишились на
рівні 2018 р. У 10 ЗВО показники К1
зменшились.
Найвищі показники зафіксовані в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова
(1,29), Українському державному хіміко-технологічному університеті
(1,27), Харківському національному
університеті радіоелектроніки та
Сумському державному університеті (1,26), Національному університеті «Львівська політехніка» (1,23),
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут», Національному технічному
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (1,22), Національній металургійній академії України (1,19),
Київському національному університеті технологій i дизайну (1.18),
Кременчуцькому
національному
університеті імені Михайла Остроградського (1,18), Вінницькому національному технічному університеті (1,17), Запорізькому національному технічному університеті (1,17),
Львівському національному університеті імені Івана Франка (1,17).
Критерій К2 розраховується як
добуток K2.1 (складова, пов’язана з
надходженнями за програмою досліджень, наукових та науково-технічних розробок за КПКВ 2201040)
та К2.2 (складова, пов’язана з надходженнями за програмою підготовки
кадрів за КПКВ 2201060). Вихідні
дані для розрахунку цих показників
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відображаються у бухгалтерському
звіті у формах № 4-1«д» «Звіт про
надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги» та
№ 4-2«д» «Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень».
Аналіз розрахованих значень К2
свідчить, що у 2019 р. цей показник дорівнює одиниці у трьох ЗВО
(Харківському національному університеті будівництва та архітектури, Донецькому національному
університеті економіки i торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського,
Одеському національному морському університеті), хоча у 2018 р. ці ЗВО
мали високе значення показника. Порівняльний аналіз значень критерію
К2 у 2018-2019 рр. засвідчив, що 25
ЗВО підтвердили значення 1,03, 77
ЗВО підтвердили значення 1,07, а у
16 ЗВО значення показника у 2019 р.
збільшилося.
За результатами аналізу критерію К3 встановлено, що тільки 7
ЗВО займають місця у рейтингах QS
World University Rankings, The Times
Higher Education World University
Rankings чи Academic Ranking of
World Universities. Це Донецький національний університет імені Василя Стуса, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»,
Сумський державний університет,
Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна.
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Критерій К6 наявності аспірантури та/або докторантури з визначеної
спеціальності в ЗВО приймає максимальне значення 1,15 за умови існування докторантури та аспірантури
при наявності контингенту аспірантів та докторантів за визначеною
спеціальністю. К6 = 1,07 за умови існування докторантури або аспірантури при наявності контингенту аспірантів або докторантів відповідно.
К6 = 1,0 в інших випадках.
Аналіз значень критерію К6 свідчить, що 6 закладів не мають аспірантури та/або докторантури за заявленими спеціальностями. Серед них
Закарпатська академія мистецтв, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука, Донбаська
національна академія будівництва
i архітектури, Косівський інститут
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, Львівський інститут
економіки i туризму, Херсонська державна морська академія.
У 38 ЗВО серед всієї кількості заявлених спеціальностей для більшості
є аспірантура та/або докторантура.
Серед них Вінницький національний
технічний університет (81 % заявлених спеціальностей мають аспірантуру та/або докторантуру), Київський
національний торговельно-економічний університет (85,7 %), Київський
національний університет імені Тараса Шевченка (88,2 %), Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (86 %), Національний університет «Львівська політехніка» (73,2 %), Українська інженерно-педагогічна академія (81,25 %),
Харківський національний університет радіоелектроніки (80 %).
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У цілому в 108 закладах за визначеними спеціальностями є аспірантура та докторантура з різною чисельністю осіб.
Серед ЗВО, що мають максимальне значення К6 = 1,15, варто відзначити заклади з найбільшою кількістю спеціальностей, за якими вони
мають аспірантуру та докторантуру. Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка (34
спеціальності), Національний університет біоресурсів та природокористування (11), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (10), Національний університет «Львівська політехніка» (9),
Національний авіаційний університет (9), Львівський національний
університет імені Івана Франка (9),
Київський національний університет будівництва та архітектури (8),
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (8),
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова (7), Запорізький
національний університет (6).
Значення критерію популярності
магістерських програм закладу вищої
освіти К7 за розрахунками варіює в
межах від 1,0 до 1,2. Мінімальне значення 1,0, що означає відсутність зарахованих на магістерські програми
зазначеної спеціальності минулого
року з числа випускників інших ЗВО,
зафіксовано у 3 закладах: Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова і
Національний університет «Одеська
морська академія». Максимальне значення 1,2 спостерігається у 43 ЗВО.
Розрахункове значення критерію
чисельності іноземних студентів К8
може дорівнювати від 1,0 до 1,1. Ана“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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ліз цього показника засвідчив, що у
35 ЗВО іноземні громадяни та особи без громадянства не здобувають
вищу освіту. 12 ЗВО мають максимальне значення критерію 1,1 в цілому по закладу.
У табл. 1 наведено перелік ЗВО
з максимальним значенням критерію К8 за пріоритетними спеціальностями.

У табл. 2 надано інформацію за
спеціальностями із максимальним
значенням К8 та кількістю ЗВО,
де іноземні громадяни та особи
без громадянства здобувають вищу
освіту.
Серед спеціальностей, які по одному ЗВО мають найбільше значення
К8 і є пріоритетними для іноземних
студентів – це «Початкова освіта»,

ЗВО із максимальним значенням К8
Назва ЗВО

Та б л и ц я 1

Пріоритетні спеціальності
з максимальним значенням К8

Національний технічний університет Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська
«ХПI»
справа та страхування, Менеджмент, Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерна інженерія, Прикладна
механіка, Галузеве машинобудування, Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка, Хімічні технології та інженерія, Електроніка, Нафтогазова інженерія та технології,
Залізничний транспорт, Автомобільний транспорт
Дніпровський національний універси- Філологія, Менеджмент, Технології медичної діагностики та
тет ім. Олеся Гончара
лікування, Міжнародні економічні відносини
Харківський національний університет Архітектура та містобудування, Будівництво та цивільна
будівництва та архітектури
інженерія
Одеська національна академія будівниц- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Архітектутва i архітектури
ра та містобудування
Харківський національний автомобіль- Економіка, Облік і оподаткування, Підприємництво, торгівно-дорожній університет
ля та біржова діяльність, Будівництво та цивільна інженерія, Автомобільний транспорт, Транспортні технології
Харківський національний економічний Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська спрауніверситет імені Семена Кузнеця
ва та страхування, Менеджмент, Маркетинг, Комп’ютерні
науки, Публічне управління та адміністрування
Національний юридичний університет Економіка
імені Ярослава Мудрого
Харківський державний університет Фінанси, банківська справа та страхування, Менеджмент,
харчування та торгівлі
Міжнародні економічні відносини
Сумський державний педагогічний уні- Початкова освіта, Середня освіта, Музичне мистецтво
верситет ім. А. С. Макаренка
Національний аерокосмічний універси- Економіка, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська
тет ім. М. Є. Жуковського «ХАI»
справа та страхування, Менеджмент, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Авіаційна та ракетно-космічна техніка, Авіоніка, Авіаційний транспорт, Автомобільний транспорт
Одеська національна академія зв’язку Економіка, Менеджмент, Телекомунікації та радіотехніка
імені О. С. Попова
Південноукраїнський національний пе- Середня освіта, Філософія, Менеджмент
дагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
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Спеціальності із максимальним значенням К8
Код
спеціальності

014
015
025
033
035
051
071
072
073
075
076
101
122
123
131
133
134
141
144
161
163
172
185
191
192
242
272
274
275
281
292

Назва спеціальності

Та б л и ц я 2
Кількість
ЗВО

Середня освіта
Професійна освіта
Музичне мистецтво
Філософія
Філологія
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Теплоенергетика
Хімічні технології та інженерія
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Нафтогазова інженерія та технології
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Туризм
Авіаційний транспорт
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Публічне управління та адміністрування
Міжнародні економічні відносини

9
3
4
2
7
20
9
14
28
2
6
3
4
4
5
2
3
6
2
3
3
2
5
6
10
3
3
4
2
4
5

Складено авторами на основі опрацьованої інформації від ЗВО системи МОН.

«Спеціальна освіта», «Фізична культура і спорт», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Інженерія програмного забезпечення», «Системний
аналіз», «Суднобудування», Енергетичне машинобудування, «Метроло-
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гія та інформаційно-вимірювальна
техніка», «Мікро- та наносистемна
техніка», «Електроніка», «Технології
медичної діагностики та лікування»,
«Залізничний транспорт».
Використання критерію К9 дає
змогу ЗВО, що не мають потужної матеріально-технічної бази, достатньо“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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го науково-педагогічного потенціалу в технічній сфері, набрати достатній конкурсний бал для отримання
обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців освітніх, мистецьких спеціальностей, спеціаль-

ностей, пов’язаних із фізкультурою і
спортом.
Результати аналізу значень спеціалізованого критерію К9 у розрізі
спеціальностей та спеціалізацій наведено у табл. 3.

Та б л и ц я 3
Розподіл значень критерію К9 за спеціальностями (спеціалізаціями) у 2019 р.
Код
спеціальності
(спеціалізації)

011
012
013
014.05
014.07
014.09
014.03
014.04
014.02
014.13
014.10
014.01
014.08
014.11
014.06
015.01
015.10
015.11
015.18
015.20
016
017
022
023
024
025
026
028
034
053

Назва спеціальності (спеціалізації)

Освітні, педагогічні науки
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (біологія та здоров’я людини)
Середня освіта (географія)
Середня освіта (інформатика)
Середня освіта (історія)
Середня освіта (математика)
Середня освіта (мова і література
(із зазначенням мови))
Середня освіта (музичне мистецтво)
Середня освіта (трудове навчання
та технології)
Середня освіта (українська мова і література)
Середня освіта (фізика)
Середня освіта (фізична культура)
Середня освіта (хімія)
Професійна освіта (будівництво)
Професійна освіта (комп’ютерні технології)
Професійна освіта (машинобудування)
Професійна освіта (технологія виробництва
і переробка продуктів с/х)
Професійна освіта (транспорт)
Спеціальна освіта
Фізична культура і спорт
Дизайн
Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
Хореографія
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Менеджмент соціокультурної діяльності
Культурологія
Психологія

Мінімальне Максимальне
значення К9 значення К9

Кількість
ЗВО

1,04
1,02
1,01
1,04
1,03
1,07
1,02
1,02

1,04
1,04
2,0
1,06
1,11
1,08
1,2
2,0

1
2
17
4
6
2
4
14

1,01
1,03

1,06
1,27

8
2

1,02
1,02
1,05
1,03
1,07
1,03
1,03
1,09

2,0
1,2
2,0
1,55
1,13
1,03
1,03
1,09

10
14
7
4
4
1
1
1

1,02
1,05
1,06
1,02
1,08

1,02
1,05
1,07
1,67
1,48

1
1
2
17
8

1,07
1,03
1,07
1,08
1,2
1,07
1,14

1,43
1,67
1,83
1,23
1,2
1,07
1,14

7
7
9
2
1
1
1
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Як свідчать наведені дані, максимальне значення К9 дорівнює 2.
Аналіз значень К9 більше 1 у розрізі спеціальностей серед ЗВО засвідчив, що у 17 із них готують фахівців
спеціальності «Початкова освіта»,
найвищі значення в Херсонському
державному університеті (2,0), Східноєвропейському
національному
університеті імені Лесі Українки і
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (1,17), Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра
Довженка (1,15), Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті (1,12). Для спеціальності «Середня освіта (математика)» із 14 ЗВО найвищі значення у
Херсонському державному університеті (2,0), Південноукраїнському
національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
(1,21), Криворізькому державному
педагогічному університеті (1,16),
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського (1,14). Для спеціальності «Середня освіта (українська
мова і література)» із 14 ЗВО найвищі значення у Східноєвропейському
національному університеті імені
Лесі Українки (1,12), Рівненському
державному гуманітарному університеті (1,15). Для спеціальності «Середня освіта (трудове навчання та
технології) найвище значення критерію із 10 ЗВО лише в Херсонському
державному технічному університеті (2,0). В інших ЗВО значення цього
показника знаходиться в межах від
1,09 до 1,02.
Отримані дані свідчать про значну
кількість випускників магістерсько-

82

го рівня, які уклали договір строком
не менше як три роки про роботу на
посадах педагогічних працівників у
загальноосвітніх та професійно-технічних закладах освіти.
Серед спеціальностей фізичного і
мистецького напрямів фахівців спеціальності «Фізична культура і спорт»
готують 17 ЗВО, серед яких найвищі
значення критерію К9 у Національному університеті кораблебудування iмені адмірала Макарова (1,67),
Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
(1,56), Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (1,5), Житомирському
державному університеті імені Івана
Франка (1,37), Сумському державному університеті (1,29), Полтавському
національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (1,25),
Харківській державній академії фізичної культури (1,16). Для спеціальності «Музичне мистецтво» серед 9
ЗВО найвищі значення у Ніжинському
державному університеті імені Миколи Гоголя (1,83), Луганському національному університеті імені Тараса
Шевченка (1,67), Східноєвропейському національному університеті імені
Лесі Українки (1,38).
Цікавим для проведення аналітичного дослідження є розрахований на
основі критеріїв К1–К9 конкурсний
критерій виконавців державного замовлення у розрізі спеціальностей.
Значення конкурсного критерію
коливаються у межах від максимального 3,13 (спеціальність «Фізична
культура і спорт» в Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут») до
мінімального 1,03 (спеціалізації спеціальності «Філологія» в Київсько“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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му національному лінгвістичному
університеті). У 2019 р. збільшилася
кількість спеціальностей (49) із значенням критерію більше 2,0 та кількість ЗВО (29), де значення конкурсного критерію за спеціальностями
більше 2,0.
Найбільша кількість спеціальностей, де конкурсний критерій більше
2,0, спостерігається у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (18

спеціальностей із конкурсним критерієм від 3,13 до 2,0), Київському
національному університеті імені
Тараса Шевченка (21 спеціальність
з конкурсним критерієм від 2,39 до
2,03), Національному університеті
«Львівська політехніка» (19 спеціальностей з конкурсним критерієм
від 2,19 до 2,02).
Результати аналізу значень конкурсних критеріїв більше 2,0 в розрізі спеціальностей наведено в табл. 4.

Та б л и ц я 4
Перелік спеціальностей із значеннями конкурсного критерію більше 2
Код
спеціальності

011
013
014
014
014
017
022
023
024
025
032
033
035
051
052
053
054
061
071
072
073
075
076
101
102
103
112
121
122
123
125

Назва спеціальності (спеціалізації)

Освітні, педагогічні науки
Початкова освіта
Середня освіта (математика)
Середня освіта (фізика)
Середня освіта (трудове навчання та технології)
Фізична культура і спорт
Дизайн
Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
Хореографія
Музичне мистецтво
Історія та археологія
Філософія
Філологія
Економіка
Політологія
Психологія
Соціологія
Журналістика
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Екологія
Хімія
Науки про Землю
Статистика
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
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Мінімальний Максимальний Кільконкурсний
конкурсний
кість
критерій
критерій
ЗВО

2,0272
2,696
2,9411
2,7536
2,8585
2,0408
2,0502

2,1798
2,696
2,9411
2,7536
2,8585
3,132
2,3088

3
1
1
1
1
6
4

2,0004
2,1452
2,0434
2,1226
2,0364
2,0272
2,0131
2,0566
2,0272
2,0484
2,0012
2,0272
2,019
2,0085
2,008
2,0281
2,0371
2,0526
2,0475
2,2016
2,0272
2,0023
2,0119
2,1787

2,1301
2,1631
2,8317
2,1226
2,0364
2,2016
2,1365
2,0566
2,1798
2,0484
2,1649
2,0272
2,3977
2,3962
2,0474
2,1784
2,0371
2,0526
2,0475
2,2016
2,0272
2,0898
2,2623
2,1787

3
2
7
1
1
9
6
1
3
1
2
1
6
8
3
2
1
1
1
1
1
6
2
1
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Закінчення табл. 4
Код
спеціальності

131
133
141
144
152
153
161
163
181
185
191
192
193
227
242
263
281
291

Назва спеціальності (спеціалізації)

Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Теплоенергетика
Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка
Мікро- та наносистемна техніка
Хімічні технології та інженерія
Біомедична інженерія
Харчові технології
Нафтогазова інженерія та технології
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Фізична терапія, ерготерапія
Туризм
Цивільна безпека
Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії

Мінімальний Максимальний Кільконкурсний
конкурсний
кість
критерій
критерій
ЗВО

2,0244
2,029

2,117
2,2125

2
2

2,082
2,072

2,4457
2,072

2
1

2,0425
2,0201
2,0184
2,1187
2,1101
2,0348
2,0582
2,355
2,0272
2,0281
2,1498
2,0494
2,0272

2,1784
2,0201
2,2623
2,1187
2,1101
2,2756
2,0582
2,355
2,0272
2,0281
2,1498
2,0494
2,0766

2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2,0474

2,1171

3

Складено авторами на основі опрацьованої інформації від ЗВО системи МОН.

Варто зазначити, що при відносно невеликому коливанні значень
розрахованого конкурсного критерію за спеціальностями, значення
конкурсного балу для ЗВО за спеціальностями для денної форми навчання, розрахунок якого базується
на обсязі випуску бакалаврів денної
форми навчання, має суттєві розбіжності. Найвищі показники отримані для спеціальностей «Економіка» ̶ 847,42 (Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана), «Гірництво» ̶
602,22 (Національний технічний
університет «Дніпровська політехніка»), «Харчові технології ̶ 563,7
(Національний університет харчових технологій), «Менеджмент» ̶
539,1 (Київський національний
торговельно-економічний універ-
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ситет), «Будівництво та цивільна
інженерія ̶ 514,9 (Київський національний університет будівництва і
архітектури), «Фінанси, банківська
справа та страхування» ̶ 474,3 (Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана), «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ̶ 431,4
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), «Комп’ютерні науки» ̶ 430,5
(Національний університет «Львівська політехніка»). Найменші значення отримані для спеціальностей
«Маркетинг» ̶ 5,15 (Київський національний лінгвістичний університет), «Філологія (романські мови
та літератури (переклад включно),
перша – французька)» ̶ 5,25 (Націо“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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нальний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова), «Соціологія» ̶ 5,3 (Національний університет «Одеська юридична академія»),
«Психологія» ̶ 5.3 (Національний
університет «Одеська юридична
академія»), «Туризм» ̶ 5,5 (Кам’янець-Подільський
національний
університет імені Івана Огієнка).
Дослідження процедури формування конкурсного балу виконавців
державного замовлення на підготовку магістрів на основі ступеня бака-

лавра за спеціальностями і в цілому
по ЗВО дозволило визначити чинники, що впливають на розподіл місць
державного замовлення. Аналіз значень конкурсних балів виконавців
державного замовлення засвідчив,
що найвищі бали за спеціальностями
отримали ЗВО відповідної спеціалізації, що можна пояснити великим обсягом здобувачів вищої освіти ступеня
бакалавра, достатнім рівнем матеріально-технічної бази, відповідним
науково-педагогічним потенціалом.

Список використаних джерел
1. Дзюба С. Модернізація національної системи вищої освіти як одна з передумов
входження України до єдиного європейського освітнього простору. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26–27 берез. 2018 р. / Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. Київ, 2018. C. 158–166.
2. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. URL: http://lib.iitta.gov.
ua/166230/1/nac%20dopovid%202016.indd%20smal.pdf.
3. Домбровська С. М. До питання про формування державної освітньої політики
України та її вдосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 51 ̶ 53.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_5_14.
4. Дзюбенко О. Л. Напрями удосконалення державного регулювання ринку послуг
вищої освіти в Україні. Право та державне управління. 2017. № 2 (27). С. 143 ̶ 149. URL:
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/ archive/2_2017/25.pdf.
5. Луговий В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій
школі України: час дискусій і час дій. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. 2009.
№ 1(62).
6. Авксєнтьєв М. Ю. Оптимізація формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3.
URL: http://global-national.in.ua/issue-3- 2014.
7. Детюк А. М. Система джерел адміністративно-правового регулювання державного замовлення в сфері освіти. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015.
№ 4. С. 60 ̶ 65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_4_13.
8. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів : Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/5499-17.
9. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів : постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р.
№ 363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/363-2013-%D0%BF.
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

85

ВИЩА ОСВІТА
10. Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку
магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН :
наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017 р. № 858. URL: https://mon.
gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe99c99b5f.pdf.
11. Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства
освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 р.
№ 445. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-18.

Valentyna Gapon

Ph. D. (Pedagogical), SSI «Institute of Educational Analytics», Kyiv, Ukraine,
gapon@mon.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7521-5450

Larysa Popkova

SSI «Institute of Educational Analytics», Kyiv, Ukraine, popkova@mon.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9434-1775

Lyudmyla Chimbay

SSI «Institute of Educational Analytics», Kyiv, Ukraine, l_chimbay@mon.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4647-2471

ANALYSIS OF CRITERIA FOR THE COMPETITIVE SELECTION
OF THE STATE ORDER CONTRACTORS
FOR MASTERS’ TRAINING
Abstract. The process of reforming higher education requires improvement of the educational
management mechanism, development of new mechanisms and methods of educational
management at the state level. As a result, there are changes in approaches to the distribution
of the state order for training specialists to meet the needs of the economy and society in
skilled personnel. The purpose of the article is to investigate the criteria for competitive
selection of contractors and the factors that in luence their formation, determined by
regulatory acts. In the research, the authors used the method of systematic analysis to
develop an information model of the distribution of the state order. To assess the criteria for
each specialty of each institution of higher education, on the basis of the method of statistical
determination of relationships and dependencies between indicators, electronic analytical
tables of criterion scores are created. The article deals with the methodology of determining
the volume of the state order for the training of masters on the basis of the bachelor’s degree
for each specialty / specialization according to the competitive score, which is calculated on
the basis of criteria obtained from higher education institutions. The analysis of their
numerical values is carried out and the factors in luencing the calculation of competitive
criteria for each specialty and for each higher education institution are determined, the list
of specialties with the highest indicators is given. The calculation of the competitive score of
higher education institutions in the specialties for full-time education is based on the volume
of full-time bachelor graduates. In this regard, it is noted that with relatively small
luctuations in the values of the calculated competition criterion, the received competitive
scores have signi icant differences. In the article it is noted that the highest scores in the
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specialties were obtained by the higher education institutions of the relevant specialization,
which can be explained by the high volume of applicants for the higher education of the
bachelor’s degree, a suf icient level of learning facilities, appropriate scienti ic and
pedagogical potential.
Keywords: state order, education degree, higher education applicants, competitive selection,
competitive selection criteria.
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Анотація. У статті розглянуто визначення, основні механізми і концепції розвитку
дистанційної освіти у сфері вищої освіти. Проведено аналіз основних етапів розвитку
процесу дистанційного навчання, форм та інструментів його імплементації. Окреслено основні переваги і недоліки дистанційної освіти. Встановлено, що дистанційною
освітою можна вважати будь-який освітній процес, де викладання здійснюється переважно особою, яка віддалена у просторі або часі від студента, а контакти між
викладачем та здобувачем знань відбуваються опосередковано, через певний носій,
переважно друкований або цифровий. Обґрунтовано, що на макроекономічному рівні
можна виокремити три епохи розвитку дистанційної освіти, а на мікроекономічному рівні – п’ять поколінь, які визначаються типом комунікаційних технологій, що
домінують на кожному конкретному етапі. Виділено три основні підходи до дистанційної освіти: теорії автономії та незалежності, теорії індустріалізації та теорії
взаємодії й комунікацій. На основі цих підходів сформовано чотири основні освітні
концепції: трансакційної відстані, взаємодії, контролю з боку здобувача та соціальної
присутності. Окреслено подальші перспективи розвитку дистанційної освіти.
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, теорія автономії та
незалежності, теорія індустріалізації, теорії взаємодії та комунікації.
JEL classification: I21, I23.
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Distance education is the kind of
education in which students may not
always be physically present at a school.
In other words, you learn, study, and
qualify in your chosen subject online
without having to attend an exam
center, a college building, or university
campus. The field of distance education

has changed dramatically in the past
several decades. Distance education,
structured learning in which the student
and instructor are separated by place,
and sometimes by time is currently the
fastest growing form of domestic and
international education. What was once
considered a special form of education
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using nontraditional delivery systems, is
now becoming an important concept in
mainstream education. Concepts such as
networked learning, connected learning
spaces, flexible learning and hybrid
learning systems have enlarged the
scope and changed the nature of earlier
distance education models [1].
The goal of our article is to determine
the concept, models and advantages of
distance education in the field of higher
education and its role in promoting the
internationalization of higher education.
The distance learning is not a new
concept, but it has demonstrated a
marked development recently. The main
reason for it was technological progress
and advancements in the ICT. Yet, the end
of the year 2019 brought a new challenge
to the field of education, that is the global
pandemics of the COVID-19 leading to
the necessity of the social distancing
and new realities of life. It caused the
transformation of education services
worldwide. Some countries have already
developed all the necessary infrastructure
to proceed with transferring education
to the distant format as they have a
legislature, technologies, organizational
framework and efficient practices to do
that. For some HEIs it’s not anything new,
as they already had the same educational
and learning programs both on campus
and at a distance. More so, there was
no difference for the diploma obtained.
Sadly, in some states there is a difference
between the ways to obtain education
so it can become a problem to recognize
the grades earned online, at least legally.
So now they scramble to legalize those
forced changes.
Another problem is that distance
learning is mainly widespread in higher
education and life-long learning as it
allows to work while studying. The
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

problem is that now it’s been forced to
spread to secondary education. While
the benefits of the distance learning for
higher education are clear, it’s less so for
younger children as they require constant
supervision for the learning process to
be successful. As a result, our research is
dedicated to distance education in both
higher education and life-long learning.
Distance education has experienced
dramatic growth both nationally and
internationally since the early 1980s. It
has evolved from early correspondence
education using primarily print-based
materials into a worldwide movement
using various technologies. The goals
of distance education, as an alternative
to traditional education, have been
to offer degree-granting programs, to
battle illiteracy in developing countries,
to provide training opportunities for
economic growth, and to offer curriculum
enrichment in non-traditional educational
settings. A variety of technologies have
been used as delivery systems to facilitate
this learning at a distance [2].
Teaching
and
learning
by
correspondence is the origin of what
is today called distance education.
Correspondence education has been
known for several generations, mainly
as a part of adult education. References
to what was probably correspondence
education occur as early as the 1720s and
to what was indisputably correspondence
education in the 1830s [3, p. 6–7].
Correspondence education is taken to
denote teaching in writing, by means
of so-called self-instructional texts,
combined with communication in writing,
i.e. correspondence between students
and tutors. Although there has been a
recent explosion of distance education,
particularly due to the new technologies
available, the origin of distance education
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can be traced back to over 100 years
ago [4–7]. Distance education (DE),
originated in the mid-18th century, and
aimed to compensate the insuf iciency of
traditional education. It rapidly developed
from correspondence courses and tapes
to the release of personal computers
and the applications of computer-based
multimedia applications. New tools and
techniques, eLearning, new courses, and
instructors are playing an important role
in distance education and increasing the
satisfaction level of students [8]. Learners
could receive resources of texts, igures,
audio and video, and interpersonal
interaction through hyperlinks and
online inquiries. Since the early 1970s,
distance education is the designation
that has gradually been adopted in the
United Kingdom and Ireland (though
resisted by the Association of British
Correspondence Colleges), in North
America, Australia, New Zealand, and
other parts of the English-speaking
world, as well as internationally [9].
Correspondence education, as an
early form of DE, is de ined as follows:
Correspondence
education
is
«conducted by postal services without
face-to-face interaction between teacher
and learner. Teaching is done by written
or tape-recorded materials through
written or taped exercises to the teacher,
who corrects them and returns them to
the learner with criticisms and advice»
[10, p. 42].
According to Moore, distance
teaching can be de ined as «The family
of instructional methods in which the
teaching behaviours are executed apart
from the learning ones, including those
that, in a contiguous situation, would be
performed in the learner’s presence, so
that communication between the teacher
and the learner must be facilitated by
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print, electronic, mechanical, or other
devices» [11, p. 66].
Holmberg de ined distance teaching/
education as «a method of imparting
knowledge, skills and attitudes which is
rationalized by the application of division
of labor and organizational principles as
well as by the extensive use of technical
media, especially for the purpose of
reproducing high quality teaching
material which makes it possible to
instruct great numbers of students at
the same time wherever they live. It is
an industrialized form of teaching and
learning» [12, p. 9].
UNESCO presents a de inition of DE:
«Distance education is any educational
process in which all or most of the
teaching is conducted by someone
removed in space and/or time from the
learner, with the effect that all or most
of the communication between teachers
and learners is through an arti icial
medium, either electronic or print» [13,
p. 22].
Moore and Kearsley rede ined DE as
«Teaching and planned learning in which
teaching normally occurs in a different
place from [the] learning, requiring
communication through technologies, as
well as special institutional organization»
[14, p. 2].
The primary focus of these de initions
is the separation of learners in time
and space from other learners, learning
sources, and teachers. Many of the early
de initions of DE are no longer valid
in today’s world. However, regardless
of the degree to which DE depends on
technology, it is important to keep in
mind that the use of technology is not the
ultimate goal, but rather, just a medium
to convey the learning content.
According to Mehrotra, Hollister,
and McGahey, distance learning or
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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distance education, is not a future
possibility for which higher education
must prepare, it is a current reality
creating opportunities and challenges for
educational institutions; a reality offering
students expanded choices in where,
when, how, and from whom they learn;
a reality making education accessible
to ever larger numbers of persons. The
facts that the number of universities
offering distance education programs
has increased, that the courses have
become more varied and that the number
of students applying these programs is
rising, raise the question of whether the
given education is as ef icient as it could
be [6].
According to Meyer, in order to help
alleviate the demands of travel for
faculty and students, institutions began
utilizing available technologies, such
as audio connections (i.e. telephones),
videotapes, and television, to conduct
distance education efforts. These
types of delivery methods and media
continued to be used, as distance
education began to grow as a form of
education [7].
Early distance education courses
employed the irst and second generation
communication technologies. The irst
generation (the 1850s to 1960) was
predominately one technology and
consisted of print, radio, and television.
As new media emerged such as radio
and television, these new technologies
were integrated into distance education
delivery methods. The second generation
(1960–1985) distance learning courses
utilized multiple technologies without
computers. The media used to deliver
distance education within the second
generation included audiocassettes,
television, videocassettes, fax, and
print. The establishment of the British
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

Open University (1969) marked a
signi icant development in the delivery of
distance education by offering a mixedmedia approach to distance learning
technologies. Learning materials (text,
audio & visuals) were sent to students
by mail and supplemented by broadcast
radio and television.
In the last 20 years, with the
advancement in technology, independent
learning has become more accessible for
distance education students. The 1970s
and 1980s introduced the related concept
«distance education» which posed new
challenges to traditional independent
study, forcing a reexamination and
rede inition of the place of independent
study in this new international movement
[15].
According to Traxler, in formal
distance education, there is an enormous
potential for widening access to higher
education and increasing the diversity
of student population since online
technologies provide opportunities to
learn anywhere, anytime from anyone.
New technologies facilitate greater
collaboration, both with global partners
and at a more local level. However,
there is a culture of conservatism within
European higher education which needs
to change along with the recognition that
new service delivery models, such as open
online courses, bring speci ic challenges.
Technology has been co-opted to support
changes, as universities and colleges use
online and distance learning approaches
to compete in more distant markets, and
technologies replace human pedagogic
and administrative functions, amounting
to the creeping industrialization of the
universities’ and colleges’ core business
[16].
According to most researchers, the
history of DE dates back to the 1700s

91

ВИЩА ОСВІТА

and 1800s and re lects an egalitarian
approach to education. It can be classi ied
under three ages at the macro level and
under ive generations at the micro
level. These ages and generations were
shaped and determined by the dominant
communication technologies adopted by
DE (Figure) [17].
1st Age: Correspondence DE
The history of DE began with courses
whose learning content was delivered
by mail, and thus it was referred to as
correspondence study. By highlighting
different characteristics, correspondence
study was also called «home study» by the
early for-pro it schools, and «independent
study» by the universities. Owing to
the railway networks, which were the
cheapest, fastest and most reliable mode
of transportation at the beginning of the
early 1880s, individuals started to receive
their education at home or at work. The
primary motive for correspondence
educators at that time was to connect
with those whose only opportunity to
learn was through correspondence DE
[14]. In correspondence DE, the learners
were mostly adults, whose decision to
receive this form of education was due
to their occupational, social, and family

commitments. The dominant technology
in this era was print technology, and
therefore, as a result of the nature of
written/printed materials and their
method of delivery, this macro age of DE
was characterized by a didactic teaching
style and an industrialized form of
education. Although there were different
types of print media, the combination
of the printing press and postal services
paved the way for correspondence DE.
The last but most important aspect
of this DE age was the target group,
which consisted largely of women,
workers, and farmers, all of whom had
been traditionally left out of the formal
education process. Correspondence DE
served well to redress social injustices
and decrease rates of illiteracy by
providing common people with access to
learning [18].
2nd Age: Visual-Auditory DE
Live educational radio reduced many
of the limitations of correspondence
education, especially delivery time, and
increased the immediacy of the learning
processes. Delivery of learning content
through postal services was no longer
necessary once live educational radio
emerged. The dominant technologies

Figure. Ages and generations of distance education
Source: Casey, D. M. (2008). The Historical Development of Distance Education through
Technology. TechTrends, 52(2), 45–51.
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in this age were irst audio (e.g., radio)
and then visual-auditory (e.g., television)
technology. The invention of radio and
television enhanced and accelerated the
speed of communication and interaction.
Although the interaction between
learners and their teacher was at irst
minimal at this age, with each successive
generation there was an increase in
the level of interaction and the social
presence of the teacher, and in terms of
immediacy, this age was revolutionary.
During this second age, it became
possible to reach masses of people, which
prompted an increase in educational
research on instructional design. Given
this ease of reaching the masses, it did not
take long for open universities to emerge.
Though instruction was teacher-centred
in this age, learners gradually started
to gain independence and autonomy
through the advantages offered by
new communication technologies [17].
Research, therefore, began to focus on
communication technologies and the
effectiveness of new delivery methods.
During the 1970s and 1980s, the
increase in telecommunication satellites
led to the testing of many television
programs. Following the developments
in educational television, learning
opportunities were provided not only for
adult learners but also for young learners.
The advancements in communication
satellites and cable television increased
the coverage zone capacity and opened
doors for the era of DE [19].
3rd Age: Computer-Based DE
This age also marked the beginning of
the digital-knowledge age and network
society. The scope of the concept of
«distance» was altered, as distance in time
and space had lost importance. Rather
than reaching masses, a more personal
approach to reaching individuals became
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

possible. The prominence of teachercentred education diminished and was
replaced with learner-centred education.
In addition to mega-universities
with more than 100K students; gigauniversities with 1M students and virtual
universities with online campus concept
began to appear.
With the advantages and capacity
increase offered by technology, the
interaction became the central focus for
DE. The multimedia used in the previous
age had become obsolete when compared
to the new, higher quality computerbased multimedia, and synchronous and
asynchronous instruction had grown to
be as ef icient as face-to-face instruction
[18].
New learning models, such as
e-learning, mobile learning, and
ubiquitous learning, appeared with
highly rich and interactive content.
Learning rather than teaching became
the focus, and the idea of lifelong learning
took on great importance. Saba [20]
states that, though not numerous, theorybased researches were conducted in
the 90s. Researchers started to move
beyond
experimental
comparative
studies and introduced new methods,
such as discourse analysis, and in-depth
interviews with learners. In other words,
qualitative studies gained particular
importance in this age.
For many years, universities with
a signi icant commitment to distance
and open education institutions have
been at the forefront of adopting new
technologies to increase access to
education and training opportunities.
Distance education operations have
evolved through the following four
generations: the irst, the Correspondence
Model based on print technology; the
second, the Multi-media Model based
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on print, audio and video technologies;
the third, the Telelearning Model, based
on applications of telecommunications
technologies to provide opportunities
for synchronous communication; and
the fourth, the Flexible Learning Model
based on online delivery via the Internet.
Although many universities are just
beginning to implement the fourth
generation distance education initiatives,
the ifth generation is already emerging
based on the further exploitation of
new technologies. The ifth generation
of distance education is essentially a
derivation of the fourth generation, which
aims to capitalize on the features of the
Internet and the Web. To place the ifth
generation Intelligent Flexible Learning
Model into a meaningful conceptual
framework, it is irst worth reviewing
brie ly certain features of the previous
four generations of distance education.
Some of the characteristics of the various
models of distance education that are
relevant to the quality of teaching and
learning are summarized in Table, along
with an indicator of institutional variable
costs [21].
Although a detailed cost analysis of
various technology/pedagogy interfaces
is beyond the scope of the present paper,
it is worth noting that prior to the advent
of online delivery, variable costs tended
to increase or decrease directly (often
linearly) with luctuations in the volume
of activity. For example, in the second
generation distance education delivery,
the distribution of packages of selfinstructional materials (printed study
guides, audiotapes, videotapes, etc.) is
a variable cost, which varies in direct
proportion to the number of students
enrolled. In contrast, the ifth generation
distance education has the potential to
decrease signi icantly the costs associated
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with providing access to institutional
processes and online tuition. Through
the development and implementation
of: automated courseware production
systems, automated pedagogical advice
systems, and automated business
systems, the ifth generation of distance
education has the potential to deliver
a quantum leap in economies of scale
and
associated
cost-effectiveness.
Further, effective implementation of
the ifth generation distance education
technology is likely not only to transform
distance education, but also to transform
the experience of on campus students.
The theory is important, as it directly
impacts how practices are conducted
in the ield. Keegan [2] identi ies three
historical approaches to the development
of the theory of distance education. The
theories of autonomy and independence
from the 1960s and 1970s, argued
by Wedemeyer [22] and Moore [14],
re lect the essential component of the
independence of the learner. Otto Peter’s
work on a theory of industrialization
in the 1960s re lects the attempt to
view the ield of distance education
as an industrialized form of teaching
and learning [23]. The third approach
integrates theories of interaction and
communication.
Theory of Independence and Autonomy
Wedemeyer, who proposes the
theory of independence and autonomy,
highlights that the core of ODL (Open
and Distance Learning) is learner
independency,
emphasizing
the
characteristics of independent study
systems such as separation and time, the
earlier de initions of ODL can be said to be
built on this theory. As Gunawardena and
McIsaac [1] state Wedemeyer’s vision of
independent study was consistent with
self-directed learning and self-regulation.
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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Models of Distance Education - A Conceptual Framework

Ta b l e

Characteristics of Delivery Technologies
Models of Distance Education and
Associated Delivery Technologies

FIRST GENERATION
The Correspondence Model
• Print
SECOND GENERATION
The Multimedia Model
• Print
• Audiotape
• Videotape
• Computer-based learning
(e.g. CML/CAL/IMM)
• Interactive video (disk and tape)
THIRD GENERATION
The Telelearning Model
• Audio tele-conferencing
• Video-conferencing
• Audiographic Communication
• Broadcast TV/Radio and audioteleconferencing
FOURTH GENERATION
The Flexible Learning Model
• Interactive multimedia (IMM) online
• Internet-based access to WWW
resources
• Computer mediated communication
FIFTH GENERATION
The Intelligent Flexible Learning Model
• Interactive multimedia (IMM) online
• Internet-based access to WWW resources
• Computer mediated communication,
using automated response systems
• Campus portal access to institutional
processes and resources

Flexibility
Time Place

Highly
Advanced Institutional
Costs
Refined Interactive Variable
Approaching
Pace Materials Delivery
Zero

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
Yes

No
No
No
No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Source: Taylor, J. C. (2001). Fifth generation distance education. Higher Education Division,
Department of Education, Training and Youth Affairs, p. 3.

Theory of Industrialization
Otto Peters’ view of distance
education was as an industrialised form
of teaching and learning. He compared
distance education with the industrial
production of goods. He also claims
that before the industrial age distance
education couldn’t have existed. From
this aspect, Peters proposed a new
terminology, which heavily highlights
the concepts from industrialization
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

for the analysis of distance education:
Rationalization, Division of Labor,
Mechanization, Assembly Line, Mass
Production, Preparatory Work, Planning,
Organization,
Scienti ic
Control
Methods, Formalization, Standardization,
Change of Function, Objecti ication,
Concentration
and
Centralization.
Accordingly, division of labor is the
key element of distance education and
with the help of «mechanization» and
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«automation», teaching process in Peters’
theory has been updated [23].
Theory
of
Interaction
and
Communication
Borje Holmberg’s theory of distance
education, what he calls «guided didactic
conversation», falls into the general
category of communication theory.
At irst Holmberg proposed seven
background assumptions and in 1995
these assumptions were extended.
Accordingly, the theory consists of
eight parts:
1. Distance education serves
individual learners who cannot or do not
want to make use of face-to-face teaching.
2. Distance education promotes
students’ freedom of choice and
independence.
3. Society bene its from distance
education.
4. Distance education is an instrument
for recurrent and lifelong learning and
for free access to learning opportunities
and equity.
5. Distance education may inspire
metacognitive approaches.
6. Distance education is based on deep
learning as an individual activity
7. Distance education is open to
behaviorist, cognitive, constructivist and
other modes of learning.
8. Personal relations, study pleasure
and empathy between students and those
supporting them are central to learning
in distance education.
All in all, Holmberg highlights that
the dialogue between the learner and
the teacher as the basic characteristic of
distance education and states that guided
conversation facilitates learning [15].
Recently, a wider range of theoretical
notions has provided a richer
understanding of the learner at a distance.
Four such concepts are transactional
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distance, interaction, learner control, and
social presence.
Transactional Distance
Moore’s concept of «transactional
distance» encompasses the distance
that, he says, exists in all educational
relationships. This distance is determined
by the amount of dialogue that occurs
between the learner and the instructor,
and the amount of structure that exists
in the design of the course. A greater
transactional distance occurs when an
educational program has more structure
and less student-teacher dialogue, as
might be found in some traditional
distance education courses. Education
offers a continuum of transactions
from less distant, where there is
more interaction and less structure,
to more distant, where there may be
less interaction and more structure.
This continuum blurs the distinctions
between conventional and distance
programs because of the variety of
transactions that occur between teachers
and learners in both settings. Thus
distance is not determined by geography
but by the relationship between dialogue
and structure [14].
Interaction
The second theoretical construct of
recent interest to distance educators,
and one that has received much
attention in the theoretical literature,
is that of interaction. Moore discusses
three types of interaction essential in
distance education. Learner-instructor
interaction is the component of his model
that provides motivation, feedback,
and dialogue between the teacher and
student. Learner-content interaction is
the method by which students obtain
intellectual information from the
material. Learner-learner interaction is
the exchange of information, ideas, and
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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dialogue that occur between students
about the course, whether this happens
in a structured or non-structured manner.
The concept of interaction is fundamental
to the effectiveness of distance education
programs as well as traditional ones
[14]. Hillman, Willis, and Gunawardena
have taken the idea of interaction a
step farther and added the fourth
component to the model of learnerinterface interaction. They note that the
interaction between the learner and
the technology that delivers instruction
is a critical component of the model,
which has been missing thus far in the
literature. They propose a new paradigm
that includes understanding the use of
the interface in all transactions. Learners
who do not have the basic skills required
to use a communication medium spend
inordinate amounts of time learning to
interact with the technology and have less
time to learn the lesson. For this reason,
instructional designers must include
learner-interface interactions that enable
a learner to have successful interactions
with the mediating technology [24].
Control
The third theoretical concept
receiving attention in the distance
education literature is that of
independence and learner control.
Studies that examine locus of control
conclude that students who perceive
that their academic success is a result
of their own personal accomplishments
have an internal locus of control and are
more likely to persist in their education.
Students with an external locus of control
feel that their success, or lack of it, is
due largely to events such as luck or fate
outside their control. Thus, externals
are more likely to become dropouts. The
factors of control that in luence dropout
rate have been of concern to distance
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

educators as they search for criteria to
predict successful course completion.
Baynton developed a model to examine
the concept of control as it is de ined
by independence, competence, and
support. She notes that control is more
than independence. It requires striking a
balance among three factors: a learner’s
independence (the opportunity to make
choices), competence (ability and skill),
and support (both human and material).
Baynton’s factor analysis con irms the
signi icance of these three factors and
suggests other factors that may affect
the concept of control and which should
be examined to portray accurately the
complex interaction between a teacher
and a learner in the distance learning
setting [25].
Social Context
Finally, the social context in which
distance learning takes place is emerging
as a signi icant area for research.
Theorists are examining how the
social environment affects motivation,
attitudes, teaching, and learning. There
is a widespread notion that technology
is culturally neutral, and can be easily
used in a variety of settings. However,
media, materials, and services are
often
inappropriately
transferred
without attention being paid to the
social setting or to the local recipient
culture. Technology-based learning
activities are frequently used without
attention to the impact on the local
social environment. Computer-mediated
communication attempts to reduce
patterns of discrimination by providing
equality of social interaction among
participants who may be anonymous
in terms of gender, race, and physical
features. However, there is evidence that
the social equality factor may not extend,
for example, to participants who are not
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good writers but who must communicate
primarily in a text-based format [26].
With the rise and proliferation of
distance learning systems has come the
need to critically examine the strengths
and weaknesses of various programs.
A majority of new programs have been
developed to meet the growing needs
of higher education in responding
to demands for lexible learning
environments, continuing education
and lifelong learning. Due to the rapid
development of technology, courses
using a variety of media are being
delivered to students in various locations
in an effort to serve the educational
needs of growing populations. In many
cases, developments in technology allow
distance education programs to provide
specialized courses to students in
remote geographic areas with increasing
interactivity between a student and a
teacher. Although the ways in which
distance education is implemented
differ markedly from country to country,
most distance learning programs rely on
technologies which are either already
in place or are being considered for
their cost-effectiveness. Such programs
are particularly bene icial for the many
people who are not inancially, physically
or geographically able to obtain
traditional education. Although there is
an increase in the number of distance
services to elementary and secondary
students, the main audience for distance
courses continues to be the adult and
higher education market [27].
Distance learning might not be the
best choice for every student seeking
to pursue a college degree or university
program but the list of advantages seems
to outweigh the list of disadvantages.
Study from Anywhere, Anytime
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The best thing about the distance
education is you could get it anywhere
and at any time. No matter what part of
the country you live in, you can join the
course and start learning. Even if your
course is offered by an international
school you could easily get access to the
course material if you are a citizen of a
different country. Get all the knowledge
and training anywhere you reside on the
planet [28].
Saving a Signi icant Amount of Money
According to Bijeesh, for any given
program, the fee of a distance education
degree (online or otherwise) may be
much more affordable than the fee of
a regular on-campus degree. Students
who are looking for economically viable
options can go for a distance learning
program. You don’t have to live in the
same city or the same country to attend
the learning institution of your choice.
You can study wherever you have
access to a computer and the Internet
connection. Moreover, the course offered
at distance learning centers is cheaper
than the courses provided at traditional
education centers [29].
No Commuting
Nagrale stated that if you are opting
for distance education, then you do not
have to commute in crowded buses or
local trains. You need a computer with an
internet connection at home. The entire
college would be in your bedroom and
you do not have to go out. Commuting
is the most dif icult part because you
waste a lot of time, money, and more
importantly the energy. No one likes
commuting for long hours [28].
Flexibility to Choose
Learners will have to follow a set
schedule of learning as per the curriculum
of the school if they are following
traditional ways of learning. But different
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

ВИЩА ОСВІТА

types of distance learning allow learners
to set their learning schedule as per their
convenience without following a regular
schedule of learning. Even if they are
out of touch with the learning process, a
distance learning program offers them
lexibility to choose their course of
learning [30].
Saving Time
Bijeesh argued that there’s no time
wasted in going to and from a college, no
time wasted waiting for a bus or train.
In a distance learning program, your
classroom is right in your bedroom – the
study material is on your desk or the
e-material is on your computer. Students
who don’t have enough time on their
hands can turn to distance education as
an option and pursue it from the comfort
of their homes [29].
Earn While You Learn
For those who want to improve their
resume by getting a higher education
and not disrupting existing job, distance
learning may be the best option. Learners
can go on earning their livelihood along
with improving their quali ication as
distance learning will accommodate both
learning as well as earning [30].
Although distance learning offers
more people an opportunity to attain
higher education, it is not all advantages
and bene its.
High Chances of Distraction
According to Bijeesh, with no faculty
around for face-to-face interaction and no
classmates who can help with constant
reminders about pending assignments,
the chances of getting distracted and
losing track of deadlines are high. You
need to keep yourself motivated and
focused if you want to complete your
distance learning course successfully [29].
Distance education is not a good idea
if you tend to procrastinate and can’t
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

stick to deadlines. Moreover, if you have
any doubt then you have to clear yourself
without taking help from your teacher or
friends since you cannot talk to friends
and other colleagues that you do in a
normal college course. It only requires
one to be self-motivated and focused to
be able to complete a course successfully
[28].
Complicated Technology
Brown explained that any student
seeking to enroll for a distance learning
program needs to invest in a range of
equipment including a computer, a
webcam, and stable internet connection.
There is absolutely no physical contact
between students and instructors as
instruction is delivered over the internet.
This overdependence on technology is
a major drawback to distance learning.
In case of any software or hardware
malfunction, the class session will
come to a standstill, something that can
interrupt the learning process. Moreover,
the complicated nature of the technology
used in distance learning only limits
online education to students who are
computer and tech savvy [30].
No Social Interaction
Learners will often be studying alone
and so they may feel isolated and miss
the social physical interaction that comes
with attending a traditional classroom.
Moreover, they don’t have a chance to
practice the lessons verbally. The lack
of physical interaction in the education
process may cause many problems, such
as a great degree of laming and isolation.
Brown held the idea that learning in a
brick-and-mortar institution presents
students with the opportunity to meet
and interact with people from different
locations on a personal level. Distance
learning only limits students to classes
and learning materials that are based
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online. Though students can interact
through chat rooms, discussion boards,
emails and/or video conferencing
software, the experience cannot be
compared to that of a traditional campus
[30]. Hara and Kling’s controversial study
also found that the dif iculty and distress
experienced by students online might
not be adequately understood. Working
alone at night caused many complexities
and depressing experiences [31].
Dif iculty Staying in Contact with
Instructors
If learners ever have trouble with
assignments, or questions about a lecture
while in a traditional class it’s generally
quite simple to talk to the instructor
before or after class or schedule meetings
online at a different time. When learners
are distance learning, however, they are
going to have more dif iculty getting in
touch with their instructor. Though they
can send an email, it’s de initely not going
to get them the immediate response they
would get if they were able to sit down
with their instructor [32].
Job Markets Do Not Accept Online
Degrees
Nagrale believes this could be quite
dangerous if you are totally relying on
distance education for a degree. You
might get a degree but that is not going
to be recognized by private companies
in the job market and there is the same
problem in government jobs. Still
employers prefer a degree from a regular
college over online or distance education.
They think that distance education is still
not a serious form of education [28].
Distance education programs will
continue to grow. One of the reasons for
this growth is related to the ever growing
global need for an educated workforce
combined with inancial constraints
of established educational systems.
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Distance education offers life-long
learning potential to working adults and
will play a signi icant part in educating
societies around the world. Distance
education will become of far greater
importance in the years ahead because
it is cost-ef icient and because it allows
working adults to learn independently.
If society is to cope with this growing
need for an educated workforce, distance
education must continue to take its place
in the educational community.
The changing and diverse environment
in which distance education is practiced
has inhibited the development of a single
theory upon which to base practice and
research. A variety of theories have been
proposed to describe traditional distance
education. They include theories that
emphasize the independence and
autonomy of the learner, industrialization
of teaching, and interaction and
communication. These classical theories
emphasize the notion that distance
education is a fundamentally different
form of education. Recent emerging
theories based on the capabilities of new
interactive telecommunications-based
audio and video systems suggest that
distance education may not be a distinct
ield of education. Both the utilization
of existing educational theory and the
creation of equivalent experiences
for the distant and local learners are
emphasized. Classical distance education
theorists need to address the changes
to distance education facilitated by new
technologies. Advocates of the new
theories must consider the relationship
of these to the traditional strengths of
distance education. For example, the new
theories’ focus on face-to-face instruction
eliminates the advantage of time
independent learning that traditional
theories of distance education value. The
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debate on these theoretical issues will
only increase in the face of continued
technological change.
An environment in which technology,
society,
economics,
politics,
and
approaches to learning are all in transition
suggests that theories, de initions, and
the practice of distance education will
continue to be contested. This theme of
change will both challenge and motivate
distance educators and researchers as
they strive to understand and develop
effective ways to meet the needs of
learners around the world.
The future opportunities for distance
education are unlimited. Clearly, distance
education programs and courses are here
to stay and will increase in the future but
there are still many uncertain issues to be
clari ied and investigated. While distance
learning can be at least as effective as
conventional classroom learning under
certain situations, it hasn’t been claimed
that e-learning can replace traditional
classroom learning. Like any kind of
educational program, distance learning
comes with a host of pros and cons.
Before learners enroll in any kind of
distance learning program, they had

better make sure to carefully consider
these points in order to be sure they’ll
be getting an education that meets their
personal needs, strengths, and career
goals.
The global COVID-19 pandemic
brought new challenges to the HEIs
around the world. The introduction of
the strict quarantine measures and future
uncertainties caused them to reexamine
the future of distance education.
Unfortunately, there is still no guaranty
that the learning process can be organized
on campus, and there are severe inancial
implications of the scenarios under
consideration. The estimations considered
by the HEIs assumed, in all cases, a drop
in the expected number of international
students; physical restrictions to the
research capacity, and a loss of research
funding; a drop in the value of the HEI’s
endowment (and the associated income);
a drop in the normal cash- low for the HEI;
and additional costs on current capital
projects as a result of the disruption. And
while transferring to the education at a
distance seems more inancially viable,
there is a matter of rankings and traditions
that can cause some loss of students.
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DISTANCE LEARNING: MODELS AND PROSPECTS
Abstract. The article examines the de inition, key models and framework of distance
education in the ield of higher education. The analysis of the main stages of the development
of the distance learning process, the main forms and models of its implementation is carried
out. It is de ined that distance education is any educational process the teaching of which is
conducted mainly by someone remote from the learner in space or time, with the effect that
all or most of the communication between teachers and learners is through an arti icial
medium, either digital or print. The history of distance education can be classi ied under
three ages at the macro level and under ive generations at the micro level. These ages and
generations were shaped and determined by the dominant communication technologies
adopted by distance education. With the advantages and capacity increase offered by
technology, interaction became the central focus for distance education. The multimedia
used in the previous age had become obsolete when compared to the new, higher quality
computer-based multimedia, and synchronous and asynchronous instruction had grown to
be as ef icient as face-to-face instruction. Three historical approaches to the development of
a theory of distance education were identi ied: theories of autonomy and independence,
re lecting the essential component of the independence of the learner; a theory of industrialization showing the attempt to view the ield of distance education as an industrialized form
of teaching and learning and theories of interaction and communication. To illustrate the
practical aspects of those theories, four learning concepts such as transactional distance,
interaction, learner control, and social presence were introduced. It was established that
distance education programs will continue to grow. One of the reasons for this growth is
related to the ever growing global need for an educated workforce combined with inancial
constraints of established educational systems. Distance education offers life-long learning
potential to working adults and will play a signi icant part in educating societies around
the world.
Keywords: distance learning, distance education, theory of autonomy and independence,
theory of industrialization, theories of interaction and communication.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
АВТОНОМІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Анотація. У статті проаналізовано стан упровадження автономії у вітчизняних
закладах вищої освіти. Зазначено про необхідність модернізації вітчизняної вищої
освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії. Визначено, що
розширення вітчизняної автономії має свою специфіку, а саме: заклади вищої освіти
з великим побоюванням та недовірою ставляться до автономії, оскільки за якість
надання освітніх послуг відповідатимуть самі університети. Визначено основні моменти становлення університетської автономії в Україні у порівнянні з правилами
та умовами, за якими працюють європейські університети. Авторами проведено
аналіз положень Закону України «Про вищу освіту», зокрема в частині автономії закладів вищої освіти. Встановлено, що закладам вищої освіти надано право: самостійно розробляти освітні програми та визначати набір дисциплін; присуджувати учені
ступені та звання; встановлювати нормативну чисельність здобувачів вищої освіти; розробляти правила прийому на навчання; видавати документ про вищу освіту;
вирішувати визнання іноземних дипломів та ступенів; скасовувати рішення про присудження ступеня вищої освіти; обирати керівника закладу; вільно вибирати механізм оцінки якості навчання; формувати наукові чи технологічні парки; визначати
академічну структуру; запрошувати до вчених рад потенційних роботодавців; регулювати питання оплати праці. Результати досліджень свідчать про необхідність
одночасного впровадження всіх видів автономії: академічної, організаційної, кадрової
та фінансової. Зазначено, що розширення автономії закладів вищої освіти передбачає
підвищення якості освіти, а значить, забезпечить підготовку висококваліфікованих
фахівців для ринку праці.
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Сучасні трансформаційні процеси
нашої держави диктують зростання
вимог до якості вищої освіти, виконанню яких сприяє оновлена нормативно-правова база, а саме імплементація Закону України «Про вищу
освіту», зокрема в частині автономії
закладів вищої освіти.
Автономія закладів вищої освіти
(далі – ЗВО) передбачає рівень необхідного самоврядування в прийнятті
рішень, що стосуються наукової та
педагогічної діяльності, розроблення освітніх програм, адміністративної діяльності та поєднується з відповідними системами, особливо щодо
державного фінансування, академічних свобод і прав людини. Впровадження університетської автономії
в українських закладах вищої освіти
має свою специфіку: автономія розширюється з великим побоюванням
та недовірою самих ЗВО, оскільки
відповідальність за підготовку якісного конкурентоспроможного фахівця лягає на самі університети.
Впроваджувати
університетську
автономію необхідно одночасно у
чотирьох вимірах, а саме: академічну, організаційну, кадрову та фінансову автономії. Оскільки без належної будь-якої автономії з чотирьох її
видів, ЗВО ефективно розвиватись
не буде, отже, і якість наданої освіти
буде низькою.
Проблеми розвитку української
вищої школи досить широко розглядають науковці, а саме: С. Калашнікова, В. Кремінь, В. Луговий,
О. Слюсаренко, Ж. Таланова та багато інших. Як дослідили науковці [1],
вищій освіті України бракує як автономії, так й інших ключових складових основної діяльності, насамперед
дослідницько-інноваційної. Автори
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зазначають, що існує кореляція між
рівнем автономності та ефективністю діяльності, якістю освіти, ступенем диверсифікації, успішністю
інтернаціоналізації. Зокрема, інституційна автономія дає змогу університетам визначати та реалізовувати
стратегічні пріоритети відповідно до
їхніх сильних сторін, і хоча автономія
сама по собі не призводить до кращої
діяльності, однак є важливою необхідністю. Ряд дослідників [2] стверджують, що автономія, особливо організаційна, кадрова та академічна, є
важливим чинником досягнення університетами високих рангових позицій. Вони зазначають, що автономія,
не доповнена іншими розвинутими
складовими діяльності, зокрема, дослідницькою, не спроможна гарантувати конкурентоспроможність ЗВО.
Іншими словами – автономія є необхідною, але не достатньою умовою
успішної діяльності вищої школи.
Однак це питання потребує подальшого дослідження, особливо в
умовах імплементації Закону України
«Про вищу освіту» (далі – Закон) та
реалізації програм інтегрування вищої школи України в європейський
та світовий освітній простір.
Метою статті є аналіз стану впровадження автономії у вітчизняних
закладах вищої освіти. Перед нами
ставилось завдання дослідити стан
упровадження та ставлення до різних видів університетської автономії
як основного інструменту підвищення якості освітніх послуг представників ЗВО.
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
у 2019 році в межах виконання НДР
«Впровадження університетської автономії в контексті децентралізації
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управління ЗВО, демократизації освітнього процесу, підвищення відповідальності за якість освіти» провела
серед науково-педагогічних працівників та студентів ЗВО онлайн-опитування на тему: «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського
досвіду університетської автономії»
з метою визначення стану впровадження чотирьох вимірів університетської автономії: академічної, організаційної, кадрової і фінансової, а
також ставлення студентів до організації роботи студентського самоврядування в ЗВО України.
Опитування відбувалося онлайн
за стандартизованою формою (анкета містила закриті та відкриті запитання). В анкетуванні на анонімній, безкоштовній та безоплатній
основі взяли участь науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої
освіти.
У відповідях на питання, які стосувалися впровадження університетської автономії та студентського
самоврядування, простежувалися як
позитивні, так і негативні чи нейтральні відповіді.
У проведеному досліджені не ставили за мету отримати репрезентативну вибірку за певними параметрами, оскільки її не можливо було
б сформувати навіть пропорційно
структурі мережі ЗВО різного типу,
зважаючи на характер проведеного
опитування.
Використаний формат опитування – вивчення громадської думки – має перевагу: гарантує відсутність впливу на респондента таких
факторів як «ефект інтерв’юера»,
наявність формалізованого інструментарію, обмеженість думки в часі
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та таких, що мають місце при використанні інших способів формування
вибіркової сукупності. Всі відповіді
в онлайн-опитуванні здійснювалися респондентами добровільно (без
жодного примусу) і з метою задоволення потреби у правдивих та реальних висловленнях.
Для оформлення та оброблення
результатів анкети статистичними
методами та методом контент-аналізу використано інтернет-ресурс
Google Form з доповненням Advanced
Summary by Awesome Table.
Відгук на онлайн-опитування був
масовим, науково-педагогічні працівники та студенти активно долучились до опитування. Завдяки проведеному опитуванню було здійснено
«зворотний зв’язок» та отримано
інформацію щодо стану впровадження університетської автономії в ЗВО
України. На відкриті питання відповіді респондентів були різноманітними, що дало змогу побачити всю
палітру ставлення до питань упровадження університетської автономії.
У сучасних економічних умовах
український та світовий ринок праці
вимагає висококваліфікованих, високопрофесійних та компетентних
фахівців. Тому, актуальним на сьогодні є модернізація вітчизняної вищої освіти в контексті європейського
досвіду університетської автономії.
Реформування вищої освіти полягає у її гармонізації з європейськими
стандартами, що обумовлює перехід
до змін ролі та функцій закладів вищої освіти, викликає необхідність у
трансформації державного регулювання діяльності ЗВО.
Українські науковці [3–5] зазначають, що однією зі світових тенденцій
в освітній сфері є жорстка конку“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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рентна боротьба між університетами. Рівень конкурентоспроможності
університетів на сучасному ринку
освітніх послуг визначають на підставі рейтингів, в основі розрахунку
яких є рівень автономності закладу
вищої освіти. Сучасний стан розвитку освітньої галузі та ринку праці
потребує від університетів оперативного врахування нових тенденцій та
швидко реагувати на зміни в суспільстві, що визначається здатністю та
можливістю ЗВО самостійно ухвалювати рішення в умовах надзвичайно
мінливого середовища, тобто бути
гнучкими та адаптивними [6].
Необхідною передумовою для
успішної діяльності університетів у
складних умовах надзвичайно мінливого глобального середовища
виступає їх здатність і можливість
самостійно приймати рішення. Перебуваючи в рамках повного державного регулювання, освітні установи не
використовують можливості, пов’язані з ринковими механізмами, не
здатні бути гнучкими і адаптивними.
Пошук оптимального співвідношення державних і ринкових механізмів
стає актуальною проблемою теорії і
практики освітньої діяльності. У цьому контексті питання автономії ЗВО
набуває виняткової важливості [7].
Університетська автономія вважається необхідною умовою для успішності діяльності закладу освіти, що
обумовлено двома чинниками:
• по-перше, суспільство потребує
університетів, які будуть відповідальними перед ним у довгостроковій перспективі;
• по-друге, автономні університети можуть виявляти ініціативу і
бути підприємливими, незважаючи
на наявність регулювання, а також
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

на зовнішній тиск, що призводить до
втрати університетами відповідних
стимулів та ініціативності.
Крім того, на успішність діяльності ЗВО впливає швидка зміна довкілля, що є реальним викликом для
університетів, які мають автономний
статус, оскільки існує загроза їхній
стабільності, незалежності та ефективному відтворенню потенціалу через вплив різних факторів, таких як:
• глобалізація, поширення наукового і технологічного прогресу, Болонський процес, Лісабонський план
дій у Європі;
• посилення суспільних вимог до
університетів (необхідність упровадження спеціалізованого навчання,
потреба розбудови дослідницького
партнерства);
• зростання вартості досліджень і
викладання в університетах;
• зменшення державного фінансування університетів (оскільки національні уряди мають чимало інших
зобов’язань: охорона здоров’я, пенсійне забезпечення людей похилого
віку, національна безпека тощо);
• розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій (обладнання і програмне забезпечення,
Інтернет, електронні бібліотеки, відкриті навчальні курси тощо) [8].
Як показали результати опитувань, 66,3 % респондентів вважають,
що впровадження автономії у ЗВО є
досить важливим в контексті набуття європейського досвіду. Крім того,
28,4 % опитаних зупинилися на думці,
що впровадження університетської
автономії тільки частково наблизить
ЗВО до європейської системи вищої
освіти. І лише 5,3 % науково-педагогічних працівників не вважають автономію ЗВО актуальною та такою, що
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забезпечить наближення до європейської освіти (рис. 1).
Для оптимізації впровадження
університетської автономії в контексті інтеграції вищої освіти України до
Європейського освітнього простору
ЗВО надано право:
- самостійно розробляти освітні програми при наявності ліцензії
й акредитації та визначати перелік
дисциплін (крім цього, близько 25 %
від загального обсягу освітньої програми обирають дисципліни самі
студенти (ст. 9 Закону України «Про
вищу освіту») [9]. В Україні, як і в
більшості європейських країн, освітні
програми, що фінансуються державою, повинні бути акредитованими;
- присуджувати учені ступені та
звання (ст. 30 Закону);
- встановлювати нормативну чисельність здобувачів вищої освіти на
одну посаду науково-педагогічного
працівника (ст. 32 Закону України
«Про вищу освіту»);
- розробляти правила прийому на навчання до ЗВО (розробляються Приймальною комісією та
затверджуються Вченою радою).

Однак умови прийому на навчання
до закладів вищої освіти затверджуються Міністерством освіти і науки
України. Отже, Україна вибрала одну
з трьох моделей формування критеріїв (правил) прийому абітурієнтів,
що існують в Європі. Окрім зазначеної моделі в Європі існує ще дві: правила прийому визначаються тільки
університетом; правила прийому
формує зовнішній уповноважений
орган;
- за акредитованими освітніми
програмами видавати документ про
вищу освіту (ст. 7 Закону);
- самостійно вирішувати визнання іноземних дипломів та ступенів
під час зарахування на навчання чи
роботу;
- при виявленні факту порушення
студентом академічної доброчесності, а саме, наявності у кваліфікаційній роботі плагіату, фальсифікації чи
фабрикації, скасовувати рішення про
присудження ступеня вищої освіти
та присвоєння відповідної кваліфікації (ст. 6 Закону);
- вільно вибирати механізм оцінки якості навчання, при цьому ос-

Частково; 28,4 %

Ні; 5,3 %

Так; 66,3 %

Рис. 1. Оцінка актуальності та важливості впровадження автономії
в ЗВО України
Побудовано авторами.
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новні правила і вимоги до процедур
забезпечення якості встановлює Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти (ст. 18 Закону
України «Про вищу освіту»);
- самостійно обирати керівника
закладу (ст. 42 Закону України «Про
вищу освіту»). Україна вибрала один
з існуючих механізмів обрання керівника університету в Європі, що застосовується в більшості країн. Проте в багатьох країнах процедура обрання керівника виключає подальше
затвердження його уповноваженим
органом. Суттєво різняться також
критерії, кваліфікаційні вимоги до
керівника. Існують країни, в яких
такі кваліфікаційні вимоги затверджуються на законодавчому рівні, та
такі, де ці вимоги прописані тільки в
статуті університету;
- організовувати та ліквідовувати
свої структурні підрозділи, тобто визначати академічну структуру (ст. 32
Закону України «Про вищу освіту»).
Це дає змогу ЗВО України повноцінно
реалізувати академічну автономію.
Хоча варто зазначити, що в деяких
європейських країнах суттєво обмежується створення академічних
структур в університетах та існує вимога затвердження їх на законодавчому рівні;
- самостійно формувати наукові
чи технологічні парки, малі підприємства, поєднуючи інтереси науки й
освіти, бізнесу та держави, а також
розробляти та впроваджувати інноваційні проєкти (ст. 32 Закону України «Про вищу освіту»);
- запрошувати до вчених рад потенційних роботодавців, які зможуть
брати активну участь у прийнятті
університетських рішень. Україна
ухвалила рішення, що ЗВО самостій“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

но вирішує питання щодо залучення
зовнішніх представників до керівного органу закладу. Таку можливість
має обмежена кількість європейських країн. У більшості – заклади
освіти зобов’язані залучати зовнішніх представників до управлінської
структури університету;
- самостійно приймати на роботу
наукових та науково-педагогічних
працівників, іншого персоналу та їх
звільняти (визначають порядок прийняття викладачів та інших працівників);
- регулювати питання оплати
праці;
- самостійно визначати статті та
обсяги витрат власних надходжень
(ст. 32 Закону України «Про вищу
освіту»);
- розпоряджатися власними будівлями та іншим майном (ст. 70
Закону України «Про вищу освіту»).
У країнах Європи не всі університети
мають у своїй власності університетські будівлі та інше майно. Багатьом
закладам не вигідно мати їх у своїй
власності через високу плату за утримання, або існують інші обмеження,
коли будівля має історичне значення і належить державі. Деякі університети мають свої будівлі у спільній
власності з іншими компаніями.
Розширення автономії закладів
вищої освіти забезпечить формування конкурентоспроможної системи
вищої освіти, а значить і підготовку
висококваліфікованих фахівців для
ринку праці.
Автономія університету можлива
у чотирьох вимірах: академічна, організаційна, кадрова і фінансова. Європейська асоціація університетів (ЄАУ)
розглядає ці виміри автономії у такий
спосіб:
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- академічна автономія передбачає
рівень самостійності університету у
питаннях набору студентів, освітніх
програм, забезпечення якості;
- організаційна автономія охоплює академічні та адміністративні
структури, моделі управління університетом;
- кадрова автономія полягає у
можливостях закладу самостійно
наймати працівників, забезпечувати
їхнє професійне, наукове просування
і розвиток;
- фінансова автономія стосується
можливостей залучати кошти, володіти будівлями і майном, робити позики і встановлювати оплату за навчання [10].
Як свідчать результати досліджень, близько половини всіх опитуваних респондентів (42,5 %) вважають, що потрібно одночасно впроваджувати всі види університетської
автономії (рис. 2).
Реформування національної системи вищої освіти тісно пов’язане з
глобальними змінами в усіх сферах
суспільного життя. Сьогодні виникає необхідність підвищення якості
освіти, підвищення рівня кваліфікації та забезпечення конкурентоспроможності фахівця. Тому Закон
України «Про вищу освіту» передба-

чає розроблення стандартів нового
покоління та критеріїв для визначення головних принципів щодо
оцінювання результатів роботи ЗВО
та рівня підготовки здобувачів вищої освіти. Відповідно до Закону, під
якістю вищої освіти розуміється рівень отриманих здобувачем знань,
умінь, компетентностей та професійних навичок відповідно до мети,
означеної ЗВО. Результатом є якісна
і кількісна оцінка досягнутого рівня за певною освітньо-професійною
чи освітньо-науковою програмою
відповідних освітньо-професійних
характеристик фахівця. Важливим
критерієм якості є ринок праці.
Якісним вважається навчання, яке
є конкурентоспроможним [11]. Відповідно конкурентоспроможні університети посядуть провідні позиції
на глобальному ринку. Тому основна
мета Закону України «Про вищу освіту» полягає у наданні закладам вищої освіти таких можливостей. А одним із головних факторів для суттєвого поліпшення якості української
системи вищої освіти, є автономія
ЗВО. На цій базі буде побудовано
принципово нову систему контролю
якості освітнього процесу. ЗВО отримують майже повну відповідальність за якість вищої освіти.
225 осіб
(42,5 % опитаних)

упровадження всіх видів автономій одночасно
фінансова автономія
кадрова автономія
організаційна автономія
академічна автономія

106 осіб (20 % опитаних)
76 осіб (14,3 % опитаних)
117 осіб (22,1 % опитаних)
187 осіб (35,3 % опитаних)

Рис. 2. Потреба у впровадженні університетської автономії
Побудовано авторами.

110

“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

ВИЩА ОСВІТА

Понад половина опитаних респондентів (56,8 %) зазначила, що
саме впровадження університетської
автономії сприятиме більш якісній
підготовці фахівців, які здатні у майбутньому успішно конкурувати на
світових ринках праці. Лише 6,6 % не
вбачають впливу університетської
автономії на якість підготовки фахівців (рис. 3)
Значна частина опитаних респондентів (62 %) переконана в тому,
що саме університетська автономія
посилить відповідальність ЗВО за
якість надання освітніх і наукових
послуг. Близько третини опитаних
(28 %) вважають, що надання якіс-

них освітніх послуг лише частково
пов’язане з упровадженням університетської автономії. 10 % представників ЗВО взагалі не вбачають впливу автономії на якість наданих освітніх послуг (рис. 4).
Узагальнені результати онлайнопитування науково-педагогічних
працівників ЗВО свідчать:
1) в українських ЗВО рівень упровадження академічної автономії
можна вважати середнім. Характерні
риси (чинники) даного виду автономії впроваджені у вітчизняних університетах таким чином:
- право ЗВО самостійно визначати
правила прийому в українських уні-

Частково; 36,6 %

Так; 56,8 %

Ні; 6,6 %

Рис. 3. Оцінка впливу автономії на конкурентоспроможність фахівців
Побудовано авторами.
Частково; 28 %

Так; 62 %

Ні; 10 %

Рис. 4. Оцінка впливу автономії ЗВО на якість освітніх послуг
Побудовано авторами.
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верситетах здійснюється відповідно
до Умов прийому на навчання. З 823
опитаних респондентів 42,6 % зазначили про впровадження даного чинника у їхньому ЗВО;
- самостійно розробляти або
припиняти освітні та наукові програми впроваджено в багатьох ЗВО
(78,7 % опитаних респондентів зазначили наявність даного чинника
у ЗВО);
- право видавати власні документи про вищу освіту за неакредитованими освітніми програмами: рівень
упровадження у ЗВО низький, лише
6,2 % опитаних респондентів зазначили впровадження цього чинника у
своїх ЗВО;
- вільний вибір відповідного механізму оцінки якості навчання: 27,7 %
опитаних респондентів зазначили
впровадження такого чинника у своїх ЗВО.
2) організаційна автономія впроваджена в українських ЗВО не повною мірою. Так, за результатами опитування:
- процедура обрання керівника
закладу вищої освіти: впровадження цього чинника у ЗВО зазначили
67,2 % опитаних респондентів;
- можливість визначати академічну структуру: цей чинник підтримали 54,7 % опитаних респондентів,
в ЗВО яких його впроваджено;
- можливість заснування юридичних осіб: 11,9 % з опитаних респондентів зазначили про це впровадження у своєму ЗВО;
- збільшення зовнішніх представників у наглядових і вчених радах:
24,2 % опитаних респондентів зазначили про це впровадження у ЗВО.
3) рівень упровадження кадрової
автономії в українських ЗВО визна-
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чено як середній. Так, за результатами досліджень:
- формування та затвердження
власного штату підтримали 52,5 %
опитаних респондентів ЗВО, де впроваджено такий чинник;
- визначення процедури прийняття на роботу викладачів, іншого персоналу та їх звільнення підтримали
58,3 % опитаних науково-педагогічних працівників, у ЗВО яких упроваджено цю процедуру;
- упровадження у ЗВО регулювання
питань оплати праці підтвердило
38,7 % опитаних науково-педагогічних працівників;
- встановлення порядку підвищення кваліфікації працівників підтвердило впровадження у ЗВО 30,9 %
опитаних респондентів.
4) рівень упровадження фінансової автономії в українських ЗВО низький. Так, за результатами досліджень:
- порядок та тип державного фінансування зазначили це впровадження у своїх ЗВО 38,1 % опитаних
науково-педагогічних працівників;
- можливість розпорядження власними будівлями та іншим майном,
32,1 % опитаних респондентів зазначили про впровадження у свої ЗВО;
- рівень впровадження можливості встановлення плати за навчання
у ЗВО середній. Впровадження такого чинника підтвердили 62,3 % опитаних науково-педагогічних працівників;
- можливість збереження профіциту у закладах вищої освіти України: з 866 опитаних респондентів
30,9 % зазначили впровадження у
своїх ЗВО.
Закон України «Про вищу освіту»
(2014) не тільки закріпив автономію
університету – академічну, органі“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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заційну, кадрову, фінансову, а й передбачає її децентралізацію (низка
повноважень переходить до кафедр і
факультетів).
Отримані результати дослідження дають змогу зробити висновок,
що впровадження університетської
автономії в українських закладах вищої освіти має свою специфіку: впроваджується з великим побоюванням
та недовірою самих ЗВО.
Упровадження університетської
автономії посилює відповідальність
закладів вищої освіти за якість надання освітніх і наукових послуг та
сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. В українських ЗВО
запровадження автономії передбачає
становлення жорсткої конкуренції серед них, що зі свого боку забезпечить
конкурентоспроможність їх на ринку
надання освітніх послуг. Для цього, як
показали результати досліджень, необхідним є одночасне впровадження
всіх видів автономії задля ефективного розвитку якісно нового простору
вищої освіти в Україні. А саме:
- для академічного виміру: визначення кількості студентів; відбір

студентів; упровадження та припинення освітніх програм; вибір механізмів і провайдерів забезпечення
якості; визначення змісту програм;
- для організаційного виміру:
вибір процедури та критеріїв щодо
призначення ректора; уведення та
відбір зовнішніх членів органів врядування; визначення академічної
структури; утворення юридичних
осіб;
- для кадрового виміру: порядок
прийому персоналу; встановлення
заробітної плати; звільнення працівників; забезпечення кар’єрного
зросту;
- для фінансового виміру: тривалість і модель фінансування; збереження залишків фінансової субвенції; запозичення грошей; запровадження плати для українських та
іноземних здобувачів вищої освіти.
Українське суспільство потребує
наявності сильних конкурентоспроможних автономних закладів вищої
освіти, що зможуть стати університетами світового значення та забезпечать різні сфери економіки висококваліфікованими фахівцями.
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OPTIMIZING THE IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY
AUTONOMY IN DOMESTIC HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS A PATH TO SUCCESSFUL INTEGRATION
INTO THE EUROPEAN EDUCATION SPACE
Abstract. Today, a necessary requirement for improving the quality of educational services is
the modernization of national higher education in the context of the European experience of
university autonomy. The aim of this article is to explore the state of implementation and
attitude towards different types of university autonomy as the main tool for improving the
quality of educational services of higher education institutions. For this purpose, an online
survey was conducted among academic staff and higher education students. The results of the
surveys show that the introduction of autonomy in domestic higher education institutions is
quite important in the context of approaching the European higher education system. More
than half of the surveyed academic staff (66.3%) agreed with that. About half of the respondents
(42.5%) noted that for the full establishment of university autonomy, all types of autonomy
(organizational, academic, inancial, personnel) should be implemented simultaneously. More
than half of the respondents (56.8%) said that the implementation of university autonomy
would contribute to better training of specialists being able to compete successfully in world
labor markets. After analyzing the provisions of the Law of Ukraine «On Higher Education», it
is determined that higher education institutions have the right to independently: develop
educational programs and determine the set of disciplines; award academic degrees and titles;
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establish the normative number of applicants for higher education; develop the Admission rules
for training; issue a document on higher education; make a decision on the recognition of
foreign diplomas and degrees; reverse the decision to award a higher education degree; elect
the head of the institution; freely choose the mechanism of evaluation of the quality of training;
form science or technology parks; determine the academic structure; invite potential employers
to scienti ic boards; regulate the issues of remuneration; dispose of own buildings and other
property. The results of the study show that the implementation of university autonomy in
Ukrainian higher education institutions will increase the responsibility of higher education
institutions for the quality of educational and scienti ic services and will motivate the highquality growth of the educational process in the training of highly quali ied specialists. Actually
the autonomy will ensure the ierce competition of higher education institutions, promote their
effective development, and improve the quality of educational services. In fact, the autonomy
will ensure ierce competition of higher education institutions, promote their effective
development, and improve the quality of educational services.
Keywords: autonomy of higher education institutions, modernization of higher education,
training of competitive specialists, competition in the labor market, quality of higher education.
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МОЖЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ЯКІСНОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Анотація. У статті розглядаються результати моніторингу «Дослідження щодо
готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи»,
проведеного в жовтні-листопаді 2019 року. Окреслені Концепцією Нової українською
школи (Концепція НУШ) завдання і виклики вимагають постійного відстеження їх
поступального впровадження з метою запобігання ризикам (які, безумовно, виникатимуть у процесі її реалізації), отримання органами управління освітою об’єктивної
інформації про перебіг реформи для оперативного реагування і прийняття виважених управлінських рішень. Таким інструментом є моніторинг, який проводиться два
роки поспіль з метою відстеження готовності суб’єктів освітньої діяльності до викладання згідно принципів НУШ. Для досягнення мети дослідження обрано метод
збору інформації – опитування, а саме онлайн-анкетування, що дозволило дистанційно й оперативно провести опитування й зібрати статистичні дані по стан упровадження НУШ крізь призму діяльності вчителів початкових класів для їх подальшого
аналізу. Аналітичні матеріали, підготовлені за результатами аналізу статистичних даних, включили висновки щодо готовності вчителів початкових класів до викладання за новим Державним стандартом початкової освіти, а також рекомендації
для якісного впровадження реформи НУШ.
Ключові слова: нова українська школа, реформа освіти, компетентнісний підхід,
Концепція, діяльність учителя.
JEL classification: І21, І28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2020-1-116-127.

Теза «Успішна країна – успішна
особистість» має зворотний бік, а
саме: «Успішна особистість – успішна
країна». Одним з потужних чинників,
який формує самодостатню сучасну
особистість, є освіта, що відображає
актуальні досягнення і тенденції розвитку науки й суспільства. Тому державна політика у сфері освіти скеро-

вана на реформування усіх її рівнів і
ланок. Повна загальна середня освіта
сьогодні є наймасовішою за кількістю здобувачів освіти: нею охоплено
понад 10 % населення України. Це
зумовило схвалення Урядом України
у 2016 році Концепції реалізації державної політики у сфері реформування повної загальної середньої освіти
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«Нова українська школа» на період до
2029 року. Згідно положень Концепції
передбачається впровадження нових
стандартів змісту повної загальної
середньої освіти, фундаментом яких
є компетентнісний та особистісноорієнтований підхід до формування
особистості засобами кожного з навчальних предметів. Система управління загальною середньою освітою, відповідно до положень Концепції, матиме академічну свободу, педагогічний
колектив школи зможе розробляти
і впроваджувати власні освітні програми й траєкторії розвитку учнів.
Концепцією також передбачено заохочення педагога до особистого і
професійного зростання та надання
йому академічної свободи [1].
НУШ реалізує докорінні зміни, що
мають відбутися за тривалий часовий термін, до 2029 року. До таких
концептуальних принципів належать: нова структура, новий зміст,
вмотивований учитель, педагогіка
партнерства, виховання на цінностях, орієнтація на учня, сучасне
освітнє середовище, автономія школи, справедливе фінансування і рівний доступ. Також важливою умовою
успішності сучасної школи зокрема
і освіти в цілому, є застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі та
управлінні закладами освіти і системою освіти загалом, тобто упровадження ІКТ повинно мати системний
характер і цілковито охоплювати організацію освітньої діяльності.
Усі окреслені пріоритети, що стоять перед Новою українською школою, зумовлюють необхідність постійного відстеження їх поступового
впровадження з метою запобігання
ризикам, що дасть можливість орга“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

нам управління освітою оперативно
реагувати на них. Таким чином, стратегія розвитку системи освіти передбачає запровадження практичного
інструменту управління освітою – її
моніторинг. Як зазначає Т. Лукіна,
об’єктами моніторингу якості шкільної освіти найчастіше виступають
зміст освіти, рівень і якість сформованості знань, умінь і навичок учнів
(або як прийнято називати, рівень
навчальних досягнень); результати
освітньо-виховного процесу; засоби,
що використовуються для досягнення освітніх цілей; різноманітні аспекти діяльності закладів освіти тощо
[2]. Звичайно, процес реформування
освіти з року в рік розширює межі
досліджень в освітній галузі, тобто
об’єктів моніторингу з часом стає
більше.
Упровадження Нової української
школи зумовило необхідність здійснення моніторингу готовності педагогічних працівників до реалізації
Концепції НУШ. Наразі з обережним
оптимізмом можна стверджувати,
що освітній моніторинг стає складовою державної політики у сфері
управління освітою. Моніторинг в
освіті ми розглядаємо як систему
збору, обробки, зберігання інформації про освітню систему або окремі її
елементи, орієнтовану на інформаційне забезпечення управління, яка
дозволяє оцінити стан об’єкту у будьякий момент часу і може забезпечити прогноз її (системи) розвитку [3].
Цей практичний інструмент, а саме
моніторинг, ми використовуємо для
оцінювання стану готовності педагогічних працівників до впровадження
НУШ і порівняння отриманих даних
з очікуваними відповідно до концептуальних засад Нової української
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школи. На даному етапі ми застосовуємо кадровий і управлінський
моніторинги, респондентами яких є
вчителі початкової школи, директори, завучі закладів загальної середньої освіти.
Отже, головною метою моніторингу впровадження концептуальних засад НУШ ми визначили формування ряду факторів, які дозволять
оцінити рівень готовності як закладів освіти, так і вчителів початкових класів до реалізації НУШ, та збір
статистичних даних і актуалізацію
визначених чинників, які з певною
вірогідністю дозволять визначити
готовність чи неготовність суб’єктів
освітньої діяльності до впровадження реформи.
Актуальними в рамках моніторингу НУШ є питання: підготовка
вчителів до роботи в умовах Нової
української школи, рівень застосування інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній діяльності, техніки викладання й методики оцінювання навчальних досягнень учнів;
дидактичне забезпечення освітнього
процесу та створення умов для навчання дітей з особливими освітніми
потребами тощо.
У межах моніторингу реформи
НУШ ми зосередили увагу на оцінюванні рівня готовності до викладання за новим Державним стандартом
початкової освіти суб’єктів освітньої
діяльності, а саме: вчителів початкових класів і власне закладів освіти.
З метою виявлення динаміки
виокремлених факторів стану готовності проводилося анкетування вчителів 1-х і 2-х класів. Крім того, були
використані статистичні дані дослідження, проведеного у 2018/2019
н. р. учителів 1-х класів, які цьогоріч
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проходили анкетування вже в якості
вчителів 2-х класів. Отже, для аналізу
було взято три масиви статистичних
даних: анкетування вчителів 1-х класів 2018/2019 н. р., анкетування вчителів 1-х класів 2019/2020 н. р., анкетування вчителів 2-х класів 2019/
2020 н. р., які в минулому році (2018/
2019 н. р) викладали у 1-х класах.
Моніторинг упровадження НУШ,
здійснюваний два роки поспіль, надав можливість простежити динаміку процесів реалізації Нового державного стандарту початкової освіти
та здійснити факторний аналіз отриманого масиву даних. Державні органи управління освітою, в свою чергу,
отримати актуальну статистичну та
аналітичну інформацію про стан реформування шкільної освіти в контексті рівня готовності до викладання вчителів початкових класів.
Так, зросла самокритичність учителів, які упродовж двох років утілюють принципи НУШ, щодо оцінки
власного рівня готовності до викладання в нових умовах. Учителі, які в
2019/2020 н. р. працювали у 1-ому
класі, оцінили власну підготовленість до викладання за новим Державним стандартом початкової освіти на «п’ятірку» (43,2 %) і на «чотири» – 50 %. Натомість серед учителів,
які другий рік працюють за новим
Держстандартом, тобто учителів
2-го класу, на «п’ятірку» оцінили
свою готовність менше третини вчителів (31,7 %), на «чотири» – 55,5 % і
на «три» – майже 13 %.
Порівнюючи відповіді учителів
1-х класів – учасників двох етапів дослідження (2018 і 2019 рр.), – можна
констатувати, що більш упевнено
напередодні навчального року почувалися вчителі, які розпочали викла“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)
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розпочали викладати в учнів 1-го
класу і в 2019/2020 н. р. – в учнів 2-го
класу, дає підстави говорити, що за
рік викладання на 5 відсотків скоротилася частка вчителів «повністю
готових» і на 3 % збільшилась частка вчителів, які оцінили свою готовність до викладання за новим стандартом на «чотири» (рис. 2).

дати в 1-ому класі у 2019/2020 н. р.,
оскільки серед них майже на 6 %
більше «повністю готових» і на 4 %
менше таких, які оцінили свою готовність до викладання за новим
Держстандартом на «три» (рис. 1).
Натомість порівняння відповідей
одних і тих самих респондентів, а
саме: учителів, які в 2018/2019 н. р.

52,2%

50,0%
43,2%
37,3%

9,8%
0% 0,4%

0,3% 0,9%

Зовсім не готовий/-а

2

5,9%

3

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р.

4

Повністю готовий/-а

Учителі 1 класу 2019/2020 н. р.

Рис. 1. Розподіл учителів 1-х класів – учасників дослідження 2018/2019 і
2019/2020 н. рр. – за оцінкою їхньої готовності викладати за новим Державним
стандартом початкової освіти, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
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Зовсім не готовий/-а
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Учителі 1 класу 2018/2019 н. р.
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Повністю готовий/-а

Учителі 2 класу 2019/2020 н. р.

Рис. 2. Розподіл учителів 1-го класу 2018/2019 н. р. й учителів 2-го класу
2019/2020 н. р. за оцінкою їхньої готовності викладати за новим Державним
стандартом початкової освіти, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
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щодо змістового наповнення предметів (рис. 3).
Найбільша
частка
учителів
(55 %), які вже другий рік працюють за новим Держстандартом, тобто в 2019/2020 н. р. викладають у
2-ому класі, оцінили свій рівень як
«повністю підготовлені» щодо психології учня молодшого шкільного віку,
а найменша (35,1 %) – щодо застосування методик інтегрованого викладання (рис. 4).
Зазначимо, що володіння методиками інтегрованого викладання
напряму пов’язано із знанням психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку. Ряд дослідників процесів дитячого мислення
(Л. І. Айдарова, Ю. З. Гільбух, Л. В. Занков, О. В. Скрипченко та ін.) вважають, що основою для сприйняття
інтегрованого викладання є асоціативне мислення, оскільки власне
знання є системою асоціацій. Форму-

Можна припустити, що із набуттям досвіду роботи в умовах реформування, до вчителів приходить
розуміння складності завдань, які
випливають з концептуальних засад
НУШ. Натомість учителі, що перший
рік працюють у НУШ, не в повній мірі
усвідомлюють, яких зусиль вимагатиме від них реформування початкової освіти.
Найбільша частка (майже 60 %)
серед учителів, які викладали у
1-ому класі у 2019/2020 н. р., «повністю підготовлені» щодо психології учня молодшого шкільного віку,
найменша (43,1 %) – щодо методик
інтегрованого викладання. Майже
кожен десятий учитель оцінює свій
рівень підготовленості з методик інтегрованого викладання на «три».
«Повністю підготовлені» до викладання за методиками групової роботи понад 55 % респондентів, а майже
кожен/-на другий/-га учитель/-ка –
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Рис. 3. Розподіл учителів, які у 2019/2020 н. р. викладали у 1-ому класі,
за оцінкою їхньої готовності щодо викладання за відповідними методиками, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
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Рис. 4. Розподіл учителів, які у 2019/2020 н. р. викладали у 2-ому класі,
за оцінкою їхньої готовності щодо викладання за відповідними методиками, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.

вання внутрішньосистемних та міжсистемних асоціацій, зокрема засобами міжпредметних зв’язків, сприяє
виробленню у школярів молодшого
шкільного віку цілісного уявлення
про систему знань, створює базу для
засвоєння знань з різних предметів;
вони отримують цілісну картину світу і навички, необхідні в реальному
житті. Як зазначає Н. Ю. Рудницька,
«аналіз чинної програми для початкової школи дозволяє зробити висновок, що всі предмети початкової
ланки мають своєрідний інтеграційний потенціал» [4]. Той факт, що
тільки 35 % респондентів повністю
володіють методиками інтегрованого викладання, свідчить про необхідність приділити більше уваги цьому
питанню під час підготовки вчителів
до роботи в умовах Нової української
школи. Другий висновок, зроблений дослідниками, полягає в тому,
що самооцінка 55 % вчителів щодо
повного володіння знаннями з психології учня молодшого шкільного
“Освітня аналітика України” • 2020 • № 1 (8)

віку дещо завищена, оскільки впровадження в освітній процес інтегрованого викладання лежить саме в
площині знань психології дітей молодшого шкільного віку.
Отже, фактор професійного досвіду вчителя у впровадженні НУШ
впливає на критичність самооцінки:
чим більше вчитель працює за новим
Державним стандартом початкової
освіти, тим критичніше він оцінює
свої професійні компетентності.
За напрямом «організація діяльності» було з’ясовано, що більшість
учителів як перших, так і других класів (близько 80 %) не мають власного сайту. Частка вчителів 1-го класу
2019/2020 н. р., які мають власний
сайт, на 1,5 % більша за результати
минулорічного опитування. Натомість на 4,7 % збільшилась кількість
«учителів-другокласників», які створили власний сайт (рис. 5).
Більшість учителів, які мають
власний сайт, використовують його
для здійснення комунікації з коле-

121

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
81,9%
77,2%

Ні

81,9%
83,4%

18,1%
22,8%

Так

18,1%
16,6%

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р.

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р.

Учителі 1 класу 2019/2020 н. р.

Учителі 2 класу 2019/2020 н. р.

Рис. 5. Розподіл учителів 1-х класів – учасників дослідження 2018/2019
і 2019/2020 н. рр. та вчителів 1-го класу 2018 р. й учителів 2-го класу 2019 р. –
за наявністю власного сайту, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.

гами та батьками учнів. Їх частка
значно зросла у 2019 р. (близько
20 %) при співставленні вчителів
1-х класів 2018 і 2019 років з вчителями 2-х класів 2019 та 1-х класів
2018 років. Також порівняно з попереднім дослідженням зросла частка
вчителів, які створили власний сайт
з міркувань престижу (близько на
6,5 %) (рис. 6). Таку позитивну тенденцію можна пояснити зростанням розуміння вчителями важливості оперативної комунікації між
46,7%
44,4%

62,6%

59,8%

учасниками освітнього процесу. На
момент написання цієї статті роль
дистанційного навчання важко переоцінити. Висловимо припущення,
що найближчим часом спостерігатимемо тенденцію збільшення частки
вчителів, які матимуть власний сайт
для здійснення оперативної комунікації з учнями та їхніми батьками.
Зміна видів діяльності – органічна
складова сучасного уроку, яка стимулює учасників освітнього процесу
до більш продуктивного засвоєння

Для здійснення
комунікації з колегами

46,7%

Для здійснення
комунікації з батьками

1,8%
8,3%

Для престижу

7,1%
7,7%

Інше

67,9%

44,4%
55,4%
1,8%
6,0%
7,1%

3,3%

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р.

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р

Учителі 1 класу 2019/2020 н. р

Учителі 2 класу 2019/2020 н. р

Рис. 6. Розподіл учителів 1-х класів – учасників дослідження 2018/2019
і 2019/2020 н. рр. та вчителів 1-го класу 2018/2019 н. р. й учителів 2-го класу
2019/2020 н. р. – за метою створення власного сайту, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
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знань, формування навичок і умінь.
Під час уроків 52,2 % вчителів 2-х
класів та 48 % учителів 1-х класів
змінюють види діяльності. Більшість
із респондентів уважають, що це зацікавлює дітей (93,4 % (2 клас) та
91,3 % (1 клас)) (рис. 7).
Дослідники вивчили причини,
що спонукають вчителів не змінювати види діяльності на уроках. З’ясувалося, що для вчителів 1-х класів проблематичним (на відміну від
учителів 2-х класів) є оптимізація і
хронометризація часу, відведеного
на урок (38,3 %), та невміння організувати такі зміни (1,1 %). Вчителі
2-х класів зазначили, що причиною
не змінювати види діяльності під час

уроку є брак місця (61,2 %) у класній
кімнаті. Крім того 1,2 % цих учителів
уважають це необов’язковим і таких
учителів утричі більше, ніж учителів
1-х класів (0,4 %) (рис. 8).
То ж які чинники змушують не
практикувати зміну видів діяльності на уроці? Дослідниками було
виокремлено суб’єктивні та об’єктивні чинники:
- відсутність навичок планування
та організації часу, відведеного на
урок, або відсутність навичок особистого тайм-менеджменту;
- відсутність практик щодо форм і
методів зміни видів діяльності;
- брак місця в класі для організації
освітніх активностей учнів;
93,4%
91,3%

Це зацікавлює дітей

86,6%
76,0%

Це дозволяє охопити більше навчального матеріалу
Це допомагає підтримувати дисципліну
Учителі 2 класу

33,0%
38,2%

Учителі 1 класу

Рис. 7. Розподіл учителів 1-х й 2-х класів 2019/2020 н. р. за метою провадження
змін видів діяльності на уроках, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
61,2%
59,8%

Бракує місця в класі
36,7%
38,3%

Не вистачає часу
0,9%
1,1%
0%
Інше
0,4%
1,3%
Вважаю це необов’язковим 0,4%

Не знаю, як це робити

Учителі 2 класу

Учителі 1 класу

Рис. 8. Розподіл учителів 1-х й 2-х класів 2019/2020 н. р. за причинами
провадження змін видів діяльності на уроках, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
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- упевненість учителів, що зміна
видів діяльності є необов’язковою
складовою освітнього процесу.
Отже, за результатами дослідження було виявлено, що організація
освітньої діяльності та створення
оптимального й комфортного освітнього середовища залишаються для
вчителів «відкритими» питаннями,
які вимагають від органів управління освітою проведення додаткових
тематичних тренінгів, особливо для
вчителів 1-го класу.
За напрямом «методи та техніки
викладання» отримані статистичні
дані дозволяють констатувати таке:
під час організації навчання учите-

лі 1-х класів більше за вчителів 2-х
класів віддають перевагу ігровим
методам. Натомість учителі 2-х класів поступово відходять від ігрових
методів і все більше використовують
предметні (рис. 9).
Також учителі 2-х класів порівняно з колегами 1-х класів активніше
використовують індивідуальні форми роботи, що можна пояснити вже
набутим досвідом упровадження нових методик організації освітньої діяльності на уроці (рис. 10).
Менш популярним стає застосування методів критичного мислення
як серед учителів 1-го класу 2019 р.,
так і вчителів 2-го класу порівняно

Ігрові

55,4%

Предметні

52,5%

Інтегровано-предметні

63,8%

59,0%

34,6%
38,1%

Учителі 2 класу

Учителі 1 класу

Рис. 9. Розподіл учителів 1-х й 2-х класів 2019/2020 н. р. – за методами,
які застосовували під час організації навчання учнів, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
92,1%
92,4%

Комбіновані (поєднання різних форм)

84,0%
83,9%

Групові
Індивідуальні (учні отримують індивідуальне завдання
від учителя від інших рівнем складності, яке може
різнитися способом виконання тощо)

76,9%
68,6%

Загальнокласні індивідуальні (усі учні індивідуально
виконують однакові чи однотипні завдання)
Учителі 2 класу

46,6%
45,6%

Учителі 1 класу

Рис. 10. Розподіл учителів 1-х й 2-х класів 2019/2020 н. р. – за формами
організації роботи учнів під час уроків, які застосовували, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.
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40,7%
44,0%
16,8%
19,3%
7,2%

Складно відповісти

16,7%
16,5%

Скоріш готовий /-а,
ніж не готовий /-а
Скоріш не готовий /-а,
ніж готовий /-а

35,3%

3,4%

40,7%
37,8%
16,8%
22,3%
7,2%

Повністю готовий /-а
Повністю не готовий /-а

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р
Учителі 1 класу 2019/2020 н. р

20,5%
18,4%

35,3%

1,1%

Учителі 1 класу 2018/2019 н. р
Учителі 2 класу 2019/2020 н. р

Рис. 11. Розподіл учителів 1-х класів – учасників дослідження 2018/2019
і 2019/2020 н. рр. та вчителів 1-го класу 2018 р. й учителів 2-го класу 2019 р. –
за ступенем готовності до навчання дітей з особливими освітніми потребами, %
Побудовано авторами за даними: Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи / ДНУ «Інститут освітньої
аналітики». 2019.

з їхніми ж показниками у минулому
році.
За напрямом «умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП)» дані моніторингу
демонструють негативну динаміку
частки вчителів, готових до викладання в інклюзивних класах. Порівняно з 2018 роком цей показник скоротився серед учителів 2-го класу на
2,9 %. У 2019/2020 н. р. зменшилася
майже на 17,0 % порівняно з минулим роком частка вчителів, які повністю готові до роботи з дітьми з ООП.
Натомість зросла частка вчителів
1-го та 2-го класів у 2019/2020 н. р.,
які скоріше або повністю не готові
навчати дітей з ООП (рис. 11).
Отримані під час дослідження
дані корелюють з нашими висновками з попередніх досліджень щодо
браку підготовки вчителів до роботи
з дітьми з ООП та підтверджують необхідність розроблення ґрунтовного
курсу підготовки вчителів до роботи
з такими дітьми [5].
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Інформація, отримана державними органами управління освітою за
результатами моніторингу впровадження НУШ крізь призму готовності вчителів початкових класів викладати за новим Державним стандартом початкової освіти, розкриває
важливі аспекти стану реформування системи повної загальної середньої освіти, дозволяє приймати
виважені управлінські рішення, в
процесі реформування здійснювати
корегування окремих складових для
якісного впровадження реформи,
прогнозувати подальші сценарії реалізації принципів Нової української
школи.
Оскільки процес реформування
Нової української школи триває, актуальним залишається подальше
проведення загальнодержавного моніторингу готовності до викладання як вчителів, які вже реалізують
НУШ, так і тих, які розпочнуть роботу
з «першачками» в наступному навчальному році.
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MONITORING OPPORTUNITIES FOR QUALITATIVE
IMPLEMENTATION OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL REFORM
Abstract. Since September 2018, the Concept of the New Ukrainian School has been
introduced in the Ukrainian primary schools. Forming a competent personality is a major
element of general secondary education reform that begins in primary school. As part of the
implementation of the Concept, modern learning approaches determine the development of
a person capable of adapting to the modern life realities and encourage teachers to seek and
apply best practices in didactics and teaching methods. At this time, managers who develop
the reform concept and manage its implementation are faced with the question of the
relevance of their plans and the real situation in educational institutions. In order to answer
these and many other questions, the monitoring "Research on the readiness of teaching staff
to implement the Concept of the New Ukrainian School" is conducted. The article examines
the results of the second phase of monitoring conducted in October-November 2019. The
purpose of this study phase was to assess the level of readiness for teaching according to the
new state standard of primary education for both educational institutions and primary
school teachers. The survey respondents were teachers of grades 1 and 2. In addition, the
statistical data of the study on teachers of 1st grade conducted in the 2018/2019 school year
were used. This year they were surveyed as teachers of 2nd grade. Therefore, three sets of
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statistics were taken for analysis. In order to achieve the purpose of the research, the authors
choose surveying as an information gathering method, namely an online survey, which
allowed the survey to be conducted remotely and promptly. To process and analyse the
statistical data, comparative and factor analysis were used among others. This made it
possible to identify the dynamics in the change of teachers activity in the irst and second
years of the reform of the New Ukrainian School implementation, as well as to identify the
factors in luencing the readiness of the subjects of the educational activity (educational
institution, teacher) to implement the reform. The analytical materials prepared on the basis
of the results of the analysis of the accumulated statistics included the conclusions on the
readiness of primary schools and teachers to act according to the new State standard of
primary education. Based on the indings, recommendations were made for education
managers of different levels for the qualitative implementation of the New Ukrainian School
reform.
Keywords: New Ukrainian School, education reform, competency approach, Concept, teacher
activity.
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