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ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Анотація. У статті розглядаються нові підходи щодо підвищення ефективності 
проведення освітньої політики в Україні шляхом забезпечення органів управління 
освітою інноваційними інструментами управління, що дають реальну картину стану 
системи освіти та покращують управління її розвитком. Обґрунтовується, що таким 
інноваційним інформаційним управлінським інструментом може бути сукупність 
управлінських індикаторів розвитку освіти Solid Info. За їх допомогою управлінці націо-
нального рівня ідентифікують проблеми в розрізі регіонів, а управлінці обласного рівня 
можуть ідентифікувати найвужчі місця в розвитку освіти територіальних громад 
(міських, селищних, сільських). Застосування ризик-орієнтованого підходу та візуалі-
зації індикаторів Solid Info у вигляді теплової матриці полегшує їх використання для 
виявлення й контролю негативних явищ і процесів у сфері освіти, дає змогу відстежу-
вати їх зміни та виокремлювати значимі для управління тенденції. Наведено перелік 
індикаторів Solid Info, створених методом експертних оцінок групою фахівців Міністер-
ства освіти і науки України, обласних управлінь освіти та науковців ДНУ «Інститут 
освітньої аналітики».
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На сучасному етапі розвитку сис-
теми освіти України, яка перебуває 
у стані реформування, у суспільстві 
сформувався стійкий запит на досто-
вірну статистичну й адміністратив-
ну інформацію про стан та динаміку 
поступу сфери освіти. Така інформа-
ція необхідна передусім Міністер-
ству освіти і науки України, котре на 
її основі розробляє та імплементує 
виважену, обґрунтовану освітню по-

літику. Подібний підхід широко за-
стосовується й у міжнародній управ-
лінській практиці. Так, загальновідо-
мим є термін «evidence based policy-
making», що стосується розроблення 
політики на основі доказових даних. 
Достовірна статистична та адміні-
стративна інформація надзвичайно 
важлива не тільки для центрально-
го органу управління освітою, а й 
для регіональних управлінців, які в 
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кожному регіоні України забезпечу-
ють процес планування та розподілу 
матеріально-технічних, фінансових 
ресурсів між закладами освіти, здійс-
нюють поточне управління діяльністю 
останніх.

Освітніх статистичних показників 
досить багато. Усі вони періодично 
оновлюються і зберігаються в елек-
тронних базах даних. Наприклад, уся 
шкільна, дошкільна, позашкільна 
статистика оновлюється та зберіга-
ється в інформаційній освітній систе-
мі національного рівня ПАК «АІКОМ».  
Проте з цього масиву даних може 
бути сформована порівняно невели-
ка група управлінських індикаторів, 
що відображатимуть зміни у сфері 
освіти найбільш рельєфно, дадуть 
змогу підвищити дієвість державної 
освітньої політики.

З метою посилення інформацій-
ної обґрунтованості управлінських 
рішень Міністерства освіти і науки 
України та керівників департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних 
держадміністрацій, МОН ініційовано 
створення сукупності управлінських 
інформаційних індикаторів розвит-
ку освіти Solid Info, що буде впрова-
джуватись із залученням фахівців 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 
Основною вимогою до цих індикато-
рів є відображення ними ключових 
характеристик стану освіти регіо-
нів, країни, допомога управлінцям у 
швидкій ідентифікації проблемних 
аспектів функціонування освітньої 
мережі, визначення напрямків пер-
шочергового спрямування зусиль на 
розвиток освіти в регіонах.

Вивчення аналогів індикаторів 
розвитку освіти й доробку зарубіж-
них та українських учених і практиків 
із цього питання свідчить про підви-

щений інтерес наукової спільноти та 
практиків до проблем інформаційно-
го забезпечення системи освіти. До-
слідження щодо застосування статис-
тичних показників у сфері освіти про-
водилися в багатьох країнах низкою 
міжнародних організацій. Зокрема, 
подібні питання розглядались Органі-
зацією економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР), що на сьогодні є 
одним із провідних суб’єктів творення 
освітньої політики наднаціонально-
го рівня [1; 2], а також Світовим бан-
ком [3]. Освітні індикатори, які були 
розроблені фахівцями ОЕСР, сфокусо-
вані в рамках трьох великих блоків: 
1) контекст освіти (демографічний, 
соціально-економічний); 2) ресур-
си та витрати в освітніх процесах 
(видатки на освіту, людські ресурси, 
способи прийняття рішень); 3) отри-
мані результати освіти (оцінювання 
здобувачів освіти, результати їх вхо-
дження на ринок робочої сили тощо). 
На сьогодні освітні індикатори ОЕСР 
використовуються для міжнародно-
го порівняння ефективності та якості 
різних освітніх систем країн світу. Ця 
система індикаторів постійно онов-
люється й удосконалюється.

Експерти ЮНЕСКО також зазна-
чають, що освітні системи функціо-
нують ефективно лише в тому разі, 
якщо створені стратегії, підходи та 
фінансування базуються на якісних 
даних, управління котрими здійсню-
ється в ефективних інформаційних 
системах. У світовій практиці такі 
якісні й достовірні дані дістали назву 
«Solid Info», тобто це надійна інфор-
мація, котрій можна довіряти. Solid 
Info акумулюється в сучасних інфор-
маційних системах, що, на думку 
міжнародних експертів, мають бути 
сфокусовані не тільки на зборі, збе-
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ріганні та обробленні даних, а й на 
наданні допомоги у формуванні ос-
вітньої політики, управлінні нею та 
оцінюванні її дієвості, зокрема щодо 
досягнення цілей сталого розвитку 
[4; 5]. 

У публікації «Розвиток міжнарод-
ної статистики освіти для забезпе-
чення моніторингу досягнення 4-ї 
Цілі сталого розвитку» як приклад 
висвітлено статистичні показники 
для моніторингу стану виконання 4-ї 
Цілі сталого розвитку, наведено ди-
наміку ключових індикаторів, огляд 
стану досягнення цілей і цільових 
значень орієнтирів для досягнення 
в поточному та майбутньому періо-
дах. Показано особливості функціо-
нування національної освітньої ін-
формаційної системи ПАК «АІКОМ» 
як ефективного інструменту для 
виробництва статистичних і адміні-
стративних освітніх даних, а також 
засобу цифрової трансформації сфе-
ри освіти й науки України [6]. Дослід-
никами наголошується, що управ-
ління сферою освіти в умовах карди-
нальних реформ має ґрунтуватися 
на якомога повнішій і достовірній 
статистичній інформації. Порівняль-
ний аналіз стану вітчизняної освіт-
ньої статистики свідчить про певне 
відставання України від розвинутих 
країн. Завдання створення сучасної 
освітньої статистики покладено на 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 
воно передбачає формування систе-
ми якісної статистики для всіх рів-
нів освіти, удосконалення процедур 
її збору, отримання повної інформа-
ційної картини функціонування сис-
теми освіти, створення аналітичних 
матеріалів [7].

Аналізуючи здобутки зарубіж-
ної науки, відзначимо дослідження 

американських учених Т. М. Сміта і 
Д. П. Бейкера, які роблять висновок, 
що використання та поширення 
ключових статистичних показників 
стану розвитку національних систем 
освіти протягом останніх десятиліть 
стало стандартною частиною проце-
су формування освітньої політики в 
усьому світі. На думку авторів, низка 
освітніх індикаторів є унікальними, 
їх використання відрізняється від 
звичайного статистичного аналізу 
та головним чином пов’язане з ос-
вітньою політикою. Вони є певними 
похідними показниками, часто поєд-
нують кілька джерел інформації, на 
основі котрих можуть ухвалюватись 
управлінські рішення [8]. 

На переконання дослідників з 
Оману A. M. Алсармі та З. A. Ал-Хем’я-
рі, кількісні і якісні статистичні по-
казники відіграють надважливу роль 
в оцінюванні діяльності закладів 
освіти, удосконаленні та зміцненні 
системи освіти загалом. Ці науковці 
пропонують набір кількісних і якіс-
них статистичних показників для 
оцінки якості викладання й навчан-
ня в закладах вищої освіти [9]. 

Британські вчені сформували су-
купність показників, за допомогою 
яких вони здійснили спробу оцінити 
якість освітніх послуг, що надаються 
державними інституціями, зокрема 
університетами. Ними створено си-
стему показників ефективності в ба-
гаторівневих ієрархічних системах. 
Якість послуг цими вченими голов-
ним чином визначається методом 
порівняння інституційних результа-
тів із урахуванням використаних фі-
нансово-матеріальних ресурсів [10].

Становить інтерес дослідження 
Кс. Танга та Дж.-Х. К’яо щодо побудо-
ви статистичних моделей розподілу 
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ресурсів у сфері освіти на основі су-
купності статистичних індикаторів 
із метою скоординованого розвитку 
регіональної економіки [11]. Ця пра-
ця може бути корисною для адап-
тації в Україні в умовах реалізації 
реформи децентралізації й необхід-
ності оцінювання ефективності ви-
користання матеріально-фінансових 
ресурсів місцевими органами влади 
(зокрема в частині спрямування та 
розподілу міжбюджетних трансфер-
тів у сфері освіти).

Низка подібних досліджень здійс-
нювалась і вітчизняними вченими з 
метою розроблення ключових показ-
ників ефективності (КРІ) у сфері осві-
ти [12]. Наприклад, А. В. Соколов дово-
дить, що оцінка діяльності органів ви-
конавчої влади поряд із показниками 
продуктивності, результативності й 
ефективності має враховувати якість 
державних послуг та міру задоволе-
ності споживачів. Автором запропо-
новано спектр критеріїв оцінки яко-
сті процесів і результатів діяльності 
органів виконавчої влади: відповід-
ність стандартам якості, цілям; вирів-
нювання входів, процесів, виходів та 
результатів; відповідність очікуван-
ням або їх перевершення [13].

Віддаючи належне науково-прак-
тичному доробку авторів, які працю-
вали над питаннями створення су-
купності ключових освітніх показни-
ків, зауважимо, що завдання створен-
ня системи освітніх управлінських 
індикаторів (Solid Info) як чинника 
підвищення ефективності державної 
політики у сфері освіти залишається 
актуальним і своєчасним. Ця стаття 
присвячена дослідженню підходів до 
виконання цього завдання.

У Законі України «Про освіту» на-
водиться визначення змісту освіт-

ньої статистики (ст. 72), окреслено 
її структуру, подано перелік освітніх 
реєстрів (ст. 74), які мають бути ство-
рені [14]. Серед останніх, зокрема, 
реєстр суб’єктів освітньої діяльності, 
реєстр здобувачів освіти, реєстр педа-
гогічних працівників. Створення та-
ких реєстрів на основі індивідуальної 
деперсоналізованої інформації є важ-
ливим для підвищення достовірності 
освітньої статистики. Крім цього, не-
обхідними є наявність відповідного 
методологічного забезпечення, опти-
мізація форм освітньої статистичної 
звітності, забезпечення періодичності 
збору даних, особистої відповідально-
сті керівників закладів освіти за точ-
ність інформації, котра вноситься в 
офіційні форми. Важливим питанням 
є досягнення актуальності освітньої 
інформації (сьогодні на сьогодні), що 
забезпечується надійним функціону-
ванням освітніх реєстрів, передбачен-
ням функції швидкої фіксації значи-
мої події в реєстрі, тобто відразу після 
того, як вона відбулася.

Крім інформації, що подається ос-
вітньою статистикою, об’єктивною 
потребою для ефективної діяльно-
сті освітніх менеджерів є наявність 
у їхньому розпорядженні системи 
управлінських індикаторів розвит-
ку освіти. Ця система повинна бути 
різнорівневою щодо територіальних 
утворень, охоплювати всі сегменти 
освіти, бути зручною для визначення 
управлінцями пріоритетів роботи й 
поточного контролю.

Спроба скласти перелік націо-
нальних освітніх індикаторів ефек-
тивності та якості загальної серед-
ньої освіти в Україні вже була [15], 
проте ці індикатори не знайшли 
практичного використання в освіт-
ніх менеджерів. Згодом Міністерство 
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освіти і науки України ініціювало 
створення та запровадження систе-
ми освітніх управлінських індика-
торів Solid Info. На сьогодні є певні 
напрацювання в результаті спільної 
роботи фахівців МОН та науковців 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 

На нашу думку, система індикато-
рів Solid Info необов’язково має бути 
однозначно прив’язана до показни-
ків, які вже збираються в офіційних 
статистичних формах. Насамперед 
вона повинна бути корисною освіт-
нім управлінцям для оперативного 
управління, корисною на всіх рів-
нях – територіальної громади, райо-
ну, області, країни. Головною власти-
вістю такої системи має бути не кіль-
кість охоплених нею індикаторів, а 
максимальна інформативність для 
менеджерів із ключових питань роз-
витку української освіти, надійність 
визначення показників, можливість 
представлення індикаторів із за-
стосуванням ризик-орієнтованого 
підходу (менеджер повинен одразу 
бачити, куди в першу чергу спрямо-
вувати свої зусилля, щоб ситуація 
змінювалася на краще). 

У процесі створення національної 
системи освітніх управлінських інди-
каторів розвитку освіти можуть бути 
використані абсолютні показники 
освітньої діяльності й відносні по-
казники на їх основі. Крім цього, для 
детального аналізу поточного стану 
сфери освіти при формуванні інди-
каторів освітньої діяльності, в т. ч. у 
регіональному розрізі, важливим є 
комплексне поєднання кількісних і 
якісних показників. Індикатори по-
винні охоплювати завдання декіль-
кох інформаційних блоків, таких як: 
інформація про учнів; інформація 
про педагогічних працівників; ін-

формація про створення сучасного 
освітнього простору; інформація про 
фінансові ресурси, центральні та ті, 
що надаються на розвиток освіти в 
певній територіальній громаді; ін-
формація про інклюзивне навчання; 
містити відомості про реалізацію за-
ходів із виконання освітніх ініціатив 
Президента й Уряду країни. Тобто 
індикатори Solid Info мають відобра-
жати ключові характеристики стану 
освіти регіонів, країни, давати змогу 
швидко ідентифікувати проблемні 
аспекти освітньої мережі, визначити 
напрямки першочергового спряму-
вання зусиль управлінців на розви-
ток освіти в регіонах. 

Враховуючи вказане методологіч-
не підґрунтя, для визначення складу 
індикаторів Solid Info застосовувався 
метод експертних оцінок. У Міністер-
стві освіти і науки України була орга-
нізована група експертів, яка склада-
лася з практичних працівників МОН, 
обласних управлінь освіти, науковців 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики». 
Було проведено низку дискусій для 
вироблення загального розуміння 
можливого складу індикаторів Solid 
Info. Надалі науковцями визначалися 
перелік можливих індикаторів, спосіб 
їх розрахунку та джерела інформації 
для нього. Виконано декілька цикліч-
них ітерацій, у котрих експертами 
оцінювалися корисність індикаторів, 
надійність інформаційного забез-
печення їх розрахунку. У кінцевому 
підсумку експертами відібрано 22 ба-
зових індикатори Solid Info, які були 
об’єднані в певні інформаційні блоки1: 
1 Індикатори Solid Info будуть розміщуватися 
на загальнодоступному порталі Open Datа 
(http://opendata.iea.gov.ua), який адмініструє 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у форма-
ті, зручному для користування всіма зацікав-
леними особами.
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 • здобувачі освіти; 
 • педагогічні працівники; 
 • створення сучасного освітнього 

середовища;
 • фінанси освіти;
 • інклюзія. 

Назви й одиниці вимірювання ін-
дикаторів Solid Info наведено в таб-
лиці.

Вибрані індикатори Solid Info, на 
думку експертів, дають змогу швид-
ко окреслити напрямки першочер-
гового спрямування зусиль управ-
лінців на розвиток освіти в регіонах. 
Із метою полегшення практичного 
використання зазначених індикато-
рів здійснювалася їх візуалізація та 
створювався інформаційний управ-

Т а б л и ц я
Назви та одиниці вимірювання індикаторів Solid Info

Назва індикатора

Розділ І. Здобувачі освіти
1.1. Охоплення дітей дошкільного віку (3–5 років) дошкільною освітою у закладах освіти  
(ЗДО та ЗЗСО), %
1.2. Охоплення дітей старшого дошкільного віку (5–6 років) дошкільною освітою у закладах освіти 
(ЗДО та ЗЗСО), %
1.3. Охоплення дітей позашкільною освітою у закладах позашкільної освіти, %
2.1. Частка учнів, які підвозяться до/від ЗЗСО, % потреби
2.2. Частка учнів з ООП, які підвозяться до/від ЗЗСО, % загального числа учнів, які підвозяться
3.1. Частка ЗЗСО, які забезпечують гаряче харчування для учнів, %
3.2. Частка учнів, які забезпечені гарячим харчуванням у ЗЗСО, %
3.3. Частка учнів, які забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ЗЗСО, %
3.4. Частка учнів з ООП, які забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ЗЗСО,  
в загальній чисельності учнів з ООП, %
4.1. Частка випускників ЗЗСО, які продовжили навчання після 9-го класу в ЗП(ПТ)О, %
4.2. Частка випускників ЗЗСО, які продовжили навчання після 9-го класу в закладах фахової 
передвищої освіти, %
5.1. Частка випускників 11(12)-х класів ЗЗСО, які продовжили навчання в закладах П(ПТ)О, %
5.2. Частка випускників 11(12)-х класів ЗЗСО, які продовжили навчання в закладах ВО, %
5.3. Частка випускників 11(12)-х класів ЗЗСО, які продовжили навчання за кордоном, %
6.1. Середній бал ЗНО випускників 11(12)-го класу ЗЗСО з української мови
6.2. Середній бал ЗНО випускників 11(12)-го класу ЗЗСО з математики
6.3. Середній бал ЗНО випускників 11(12)-го класу ЗЗСО з фізики
Розділ ІІ. Педагогічні працівники
7.1. Частка молодих (зі стажем до 3 років) педагогічних працівників, %
7.2. Частка педагогічних працівників ЗЗСО, віком старше 60 років, що викладають окремі предмети, %
8. Кількість вакансій педагогічних працівників, ставок
9. Частка педагогічних працівників ЗЗСО, забезпечених ноутбуками, %
Розділ ІІІ. Створення сучасного освітнього середовища
10. Кількість дітей на 100 місць проєктної потужності в ЗДО, осіб
11. Кількість ЗЗСО, які не мають внутрішніх вбиралень, од.
12.1. Кількість учнів/слухачів на один комп’ютер, підключений до мережі Інтернет у закладах 
позашкільної освіти, осіб
12.2. Кількість учнів на один комп’ютер, підключений до мережі Інтернет у ЗЗСО, осіб
13.1. Частка ЗДО, підключених до мережі Інтернет зі швидкістю 100 і більше Мбіт/с, %
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Назва індикатора

13.2. Частка ЗЗСО, підключених до мережі Інтернет зі швидкістю 100 і більше Мбіт/с, %
13.3. Частка закладів позашкільної освіти, підключених до мережі Інтернет зі швидкістю 100  
і більше Мбіт/с, %
14. Частка учнів, які підвозяться шкільним автобусом, % потреби
15. Забезпеченість шкільними автобусами, % потреби
16. Частка доріг із твердим, асфальтовим покриттям, що використовуються для підвезення учнів 
ЗЗСО, % потреби
17. Потреба в забезпеченні доріг твердим, асфальтовим покриттям для підвезення учнів ЗЗСО, км
Розділ ІV. Фінанси освіти
18.1. Середня зарплата педагогічних працівників ЗДО, грн
18.2. Середня зарплата педагогічних працівників ЗЗСО (разом кошти освітньої субвенції  
та місцевих бюджетів), грн
18.3. Середня зарплата педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, грн
19. Обсяг залишків коштів освітньої субвенції на початок поточного року, млн грн
Розділ V. Інклюзія
20.1. Частка дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних групах ЗДО, %
20.2. Частка дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних класах (групах) ЗЗСО, %
20.3. Частка дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних гуртках (групах) закладів позашкільної 
освіти, %
20.4. Частка дітей з інвалідністю, які навчаються в ЗЗСО, %
20.5. Частка дітей з інвалідністю, які навчаються в закладах П(ПТ)О, %
21.1. Частка ЗЗСО з архітектурною (пандуси, поручні) доступністю учнів з ООП до навчання, %
21.2. Частка ЗЗСО з архітектурною (ліфти, підйомники) доступністю учнів з ООП до навчання, %
22. Забезпеченість інклюзивними ресурсними центрами (ІРЦ) відповідно до потреби, %

Складено авторами за даними ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Закінчення таблиці

лінський інструмент «теплова ма-
триця» з використанням ризик-орі-
єнтованого підходу. Теплова матриця 
візуалізує стан розвитку освіти та 
допомагає управлінцям швидко ви-
значитися стосовно пріоритетності 
завдань, тобто ідентифікувати про-
блемні аспекти функціонування ос-
вітньої мережі, та спрямувати зусил-
ля на найбільш невідкладні з них. 

Послідовність дій зі створення те-
плової матриці можна показати на 
прикладі використання індикатора 
3.3 «Частка учнів, які забезпечені бе-
зоплатним гарячим харчуванням у 
ЗЗСО». Для цього виконаємо його ре-
гіональне ранжування із застосуван-
ням ризик-орієнтованого підходу. 

Для розрахунку величини інди-
катора 3.3 для кожного регіону бе-
реться числове значення з рядка 22 
розділу V форми 76-РВК (чисельник) 
та ділиться на числове значення в 
рядку 21 розділу V (знаменник). От-
римана величина множиться на 100. 
У результаті формується таблиця 
значень індикатора в розрізі регіо-
нів, які розташовані в алфавітному 
порядку. Регіони можуть бути ранжо-
вані також за зниженням значення 
індикатора (рис. 1).

Далі провадиться регіональне 
ранжування значень індикатора за 
допомогою ризик-орієнтованого 
підходу (рис. 2). Для цього діапазон 
зміни значень індикатора від най-
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меншого (13,76 %) до найбільшого 
(72,27 %) розбивається на три од-
накових піддіапазони з розмахом 
19,5 %, які відповідають стану «ниж-
че середнього» (червоний діапазон, 
13,76–33,26 %); «поблизу середньо-
го» (жовтий діапазон, 33,26–52,77 %); 
«вище середнього» (зелений діапа-
зон, 52,77–72,27 %). Зауважимо, що 
зелений колір вибирається залежно 
від змісту індикатора. Наприклад, 
для найменших значень у випадку 
індикатора 11 «Кількість ЗЗСО, які не 
мають внутрішніх вбиралень» та для 
найбільших значень у випадку інди-
катора 3.3 «Частка учнів, які забезпе-
чені безоплатним гарячим харчуван-
ням у ЗЗСО».

Подібні операції виконуються для 
кожного з індикаторів. Після оброб-
ки їхніх значень, як показано вище, 
будується теплова матриця для роз-

ділу І «Здобувачі освіти». Приклад 
такої матриці наведено на рис. 3. 

Теплова матриця є управлінським 
інструментом, який дає змогу управ-
лінцям швидко виявити проблеми 
розвитку сфери освіти та спрямува-
ти зусилля на їх подолання. Зокрема, 
в цьому конкретному випадку видно, 
що освітнім управлінцям національ-
ного рівня варто звернути увагу на-
самперед на стан викладання таких 
навчальних предметів, як фізика й 
математика, а обласним управлін-
цям – на червоні зони індикаторів 
Solid Info для конкретного регіону.

Подібні теплові матриці будуються 
для кожного інформаційного блоку 
(здобувачі освіти, педагогічні праців-
ники, створення сучасного освітнього 
середовища, фінанси освіти, інклю-
зія), а потім вони можуть бути об’єд-
нані в загальну теплову матрицю. 

Рис. 1. Таблиця значень індикатора 3.3 «Частка учнів, які забезпечені 
безоплатним гарячим харчуванням у ЗЗСО» та графік зміни цього індикатора  

в регіональному розрізі за його зниженням
Побудовано авторами за даними розрахунків ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
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Рис. 2. Регіональне ранжування значень індикатора 3.3 «Частка учнів,  
які забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ЗЗСО»  

із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
Побудовано авторами за даними розрахунків ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Рис. 3. Теплова матриця, побудована для індикаторів із розділу І «Здобувачі 
освіти» для регіонів України за станом сфери освіти на початок 2021 р.

Побудовано авторами за даними розрахунків ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

- не застосовується

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 6.3
1 83,10 73,50 98,15 92,91 1,18 94,66 67,52 57,41 16,13 23,45 149,50 139,50 140,90
2 71,70 62,90 99,54 96,11 0,74 92,72 71,30 27,49 13,87 17,99 151,10 142,30 140,90
3 78,30 69,40 99,00 93,43 0,71 97,07 77,17 56,72 10,80 24,05 145,10 141,70 139,90
4 … … 98,79 99,14 1,00 97,36 71,99 49,19 14,56 16,50 147,20 141,60 135,60
5 83,20 78,50 99,34 100,00 0,82 91,75 60,86 51,64 30,99 15,80 149,40 138,80 136,70
6 67,30 67,60 99,21 85,75 0,71 82,80 42,97 22,52 10,93 13,06 141,20 136,50 137,10
7 80,70 68,90 98,97 100,00 1,05 94,38 59,38 39,43 19,16 18,03 145,40 139,70 139,80
8 65,00 54,40 99,67 93,10 0,62 90,10 91,80 13,76 19,08 25,69 149,20 140,10 140,80
9 90,40 80,30 99,35 100,00 0,89 93,46 54,00 55,20 15,25 20,74 150,00 141,80 140,10
10 76,80 65,30 99,09 100,00 1,09 97,38 66,67 64,88 19,86 16,75 145,90 138,60 140,80
11 … … 99,48 99,12 0,64 94,51 69,44 67,89 16,33 14,96 146,50 138,30 138,00
12 71,20 61,80 99,56 81,20 0,50 81,10 63,22 41,29 17,06 15,52 156,60 146,60 145,40
13 79,80 74,10 98,68 97,97 0,42 98,02 66,41 59,97 15,79 19,82 144,30 139,30 136,00
14 70,90 61,00 99,13 100,00 0,55 95,14 54,22 72,27 15,19 18,54 147,00 141,30 136,30
15 84,90 74,10 99,01 97,55 1,34 96,64 79,38 54,07 17,94 18,97 149,10 142,50 142,10
16 69,60 68,80 98,95 93,72 1,31 90,51 70,14 50,38 14,21 9,23 148,20 142,20 139,80
17 89,80 78,90 98,98 99,14 1,58 96,82 71,67 55,10 15,37 22,73 152,80 144,40 143,30
18 76,10 65,20 99,47 97,51 0,56 94,04 65,23 31,41 19,71 25,72 151,10 141,00 140,40
19 83,70 72,90 99,17 100,00 0,83 95,15 86,16 47,60 13,27 16,90 151,70 144,40 143,10
20 75,30 64,00 99,05 99,98 0,92 95,82 56,79 53,94 14,63 21,63 146,40 141,20 144,20
21 90,70 81,00 99,02 100,00 0,70 98,97 94,02 40,26 18,49 16,72 148,30 139,20 138,80
22 85,10 69,40 99,11 92,91 0,74 97,39 68,70 53,53 14,66 17,33 149,00 140,80 140,60
23 75,20 65,10 99,67 100,00 0,85 95,44 72,19 29,85 11,56 17,73 145,30 137,60 138,10
24 84,30 74,40 98,96 100,00 0,74 96,51 74,99 30,76 11,87 18,04 148,50 142,50 142,00
25 83,00 78,10 28,10 0,00 86,38 59,13 68,12 5,80 19,17 157,30 151,30 154,00

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
Україна 76,7 66,2 99,18 95,01 0,84 93,04 68,02 48,36 15,04 18,72 149,50 142,50 141,60

Здобувачі освіти№
п/п Області / Індикатори
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Теплові матриці для сфери освіти 
в розрізі такого ж складу індикаторів 
Solid Info можуть бути побудовані й 
для обласного рівня, проте в цьому 
разі як територіальні одиниці ви-
ступатимуть територіальні громади 
(сільські, селищні, міські). Обласні 
управлінці на основі інформації, що 
візуалізується тепловою матрицею, 
зможуть швидко ідентифікувати 
найсерйозніші проблеми на місцево-
му рівні та спрямувати свої зусилля 
на їх розв’язання. 

Підсумовуючи викладене, заува-
жимо, що при створенні індикаторів 
Solid Info застосовано ризик-орієнто-
ваний підхід. За їх допомогою посадо-
ві особи місцевих органів виконавчої 
влади зможуть виявити найбільші 
проблеми в розвитку освіти, щоб 
спрямовувати зусилля передусім на 
їх подолання. Solid Info є корисним ін-
струментом для освітніх управлінців 
у процесі ухвалення виважених рі-
шень задля підвищення ефективності 
реалізації державної освітньої полі-
тики, успішного впровадження іні-
ціатив Президента та Уряду України.  
В управлінців вищої ланки буде мож-
ливість швидко побачити досягнення 
місцевих органів влади, відстежувати 
зміни показників і виявляти значимі 
для управління тенденції.

Важливим аспектом упроваджен-
ня індикаторів Solid Info є забезпе-
чення їх вдалої візуалізації за допо-
могою теплової матриці та просто-
ти роботи з ними. Для спрощення 
роботи та загальної доступності 
може бути використаний дашборд 
про стан розвитку освіти в Україні. 
Дашборди – досить ефективний засіб 
електронної візуалізації й подання 
даних для аналізу та управління. Ме-
тою створення освітнього дашбор-
да, що надасть постійний доступ до 
системи індикаторів розвитку освіти 
Solid Info, є розкриття ключових тен-
денцій розвитку освіти у стислому, 
компактному вигляді. Завдяки відо-
браженню Solid Info за допомогою 
теплової матриці на дашборді освітні 
управлінці зможуть легко визначати 
взаємозалежність різних індикато-
рів, виявляти тенденції та запобігати 
потенційним проблемам. Результа-
том аналізу на кожному рівні освіти 
(ОТГ, район, область, країна) стане 
поглиблення розуміння стану роз-
витку системи освіти на цьому рівні, 
можливість рейтингування досяг-
нень територіальних одиниць, вияв-
лення сильних і слабких сторін осві-
ти в певному територіальному утво-
ренні й обґрунтування на цій основі 
ефективних управлінських рішень.
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PROSPECTS FOR THE ESTABLISHMENT OF A SYSTEM  
OF EDUCATIONAL MANAGEMENT INDICATORS (SOLID INFO)  

AS A FACTOR FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS  
OF STATE EDUCATION POLICY

Abstract. The article deals with the prospects of creating a new tool for collecting reliable 
statistical and administrative information on the development of education – the system of 
educational management indicators "Solid Info" for stimulating the development of education 
in Ukraine. The relevance of the study is also linked to its importance in providing up-to-date 
and objective educational statistics in the field of education when making informed decisions 
because inaccurate data can lead to mismanagement in the implementation of public 
education policies. In order to create a system of Solid Info indicators (i.e. reliable information 
that can be trusted), world experience in developing information support for education was 
analyzed, focusing in particular on studies by the OECD, UNESCO, the World Bank, etc. 
Proposals have been made for the structure of Solid Info indicators, namely to group them 
into five main modules containing information on students, teaching staff, material and 
technical support for the educational process, local financial resources allocated to the 
development of education in a certain area, and data concerning inclusive education. Thus, 
the above indicators will reflect the key characteristics of the state of the educational 
situation in the regions and the country as a whole, making it possible to quickly identify  
the problematic aspects of the educational network and to рrioritize the efforts of managers 
to promote education in the regions. Currently, one of the main priorities is to develop 
methodological approaches to the development of a system of educational management 
indicators to improve Ukraine’s educational policy, which should be based on appropriate 
information system (for example, software and hardware complex "Automated Information 
Complex of Educational Management" (SHC "AIСEM") that is administered by the SSI "Institute 
of Educational Analytics"). It was concluded that the system of educational management 
indicators Solid Info will contribute to increasing the level of informational validity of 
management decisions of the Ministry of Education and Science of Ukraine and Departments 
of Education and Science of regional and Kyiv state administrations, as well as senior 
managers will be able to rank the achievements of local governments, monitor changes in 
indicators and identify trends relevant to governance at all levels (territorial community, 
district, region, country).
Keywords: system of educational management indicators (Solid Info), education policy,  
SHC "AICEM", regions of Ukraine, risk based approach, thermal matrix.

References
1. OECD. (2004). Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: Concepts, 

Standards, Definitions and Classifications. Paris.



“Освітня аналітика України” • 2021 • № 5 (16)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

17

2. OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Retrieved from https://
www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf. 

3. World Bank Group. (2012). Knowledge Assessment Methodology. Knowledge for 
Development. Retrieved from http://www.worldbank.org/.

4. UNESCO-UIS. (2020). Operational Guide to Using EMIS to Monitor SDG 4. Retrieved from 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/operational_guide_to_using_emis.pdf.

5. UN WOMEN. (2016). Data collection and system-wide monitoring (EMIS). Retrieved 
from https://www.endvawnow.org/en/articles/1746-data-collection-and-system-wide-
monitoring-emis-.html.

6. Londar, S. L., & Horna, M. O. (2021). Education statistics and monitoring tools for 
achieving the 4st Goal of Sustainable Development. Educational Analytics of Ukraine, 2, 5-19. 
Retrieved from https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/1_Londar_
Gorna_213_2021_5_19.pdf [in Ukrainian].

7. Kovtunets, V. (2018). Forming the educational statistics development strategy 
in Ukraine.  Educational Analytics of Ukraine, 1, 5-10. Retrieved from https://science.iea.gov.
ua/wp-content/uploads/2018/12/5_10_Kovtunec.pdf [in Ukrainian].

8. Smith, Th. M., & Baker, D. P. (2001). Worldwide growth and institutionalization of statistical 
indicators for education policy-making. Peabody Journal of Education, 76(3-4), 141-152.

9. Alsarmi, A. M., & Al-Hemyari, Z. A. (2014). Quantitative and qualitative statistical 
indicators to assess the quality of teaching and learning in higher education institutions. 
International Journal of Information and Decision Sciences, 6(4), 369-392.

10. Draper, D., & Gittoes, M. (2004). Statistical analysis of performance indicators in UK 
higher education. Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society, 167(3),  
449-474.

11. Tang, X., & Qiao, J.-H. (2021). Statistical Model of Online Educational Resource 
Allocation for Coordinated Development of Regional Economy. Lecture Notes of the Institute 
for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering (pp. 264-276).

12. Luneva, E. V. (2015). Key performance indicators (KPI) system in education. Asian 
Social Science, 11(8), 194-200.

13. Sokolov, A. V. (2014). Current approaches to assessing the quality of public admi-
nistration. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 4. Retrieved from http://
www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=901 [in Ukrainian].

14. Verkhovna Rada of Ukraine. (2017). About education (Act No. 2145-VIII, September 5). 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

15. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2016). On approval and implementa-
tion of the list of national educational indicators of efficiency and quality of general secondary 
education and methodology of their calculation (Order No. 1116, September 19). Retrieved 
from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1116729-16#Text [in Ukrainian].


