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ВИКЛИКИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО  
СТАНУ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕБУДОВИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотація. Стаття присвячена широкому спектру проблем, які постали перед сис-
темою освіти внаслідок військової агресії рф проти України. Зусиллями Міністер-
ства освіти і науки України спільно із закладами освіти, науковими установами, 
міжнародними й громадськими організаціями забезпечено стійкість системи осві-
ти, доступність та безперервність освітнього процесу майже на всій території 
України. Попри значні масштаби руйнувань і пошкоджень, освітнім управлінцям за 
безпрецедентної підтримки міжнародної спільноти та громадян України вдалося, 
використовуючи різні форми навчання, забезпечити продовження освітнього процесу, 
розробити особливі механізми завершення навчального року й проведення вступної 
кампанії у 2022 р. За таких умов до аналітичного та інформаційного забезпечення 
освітньої галузі висуваються особливі вимоги, оскільки для дієвого управління осві-
тою необхідне отримання за короткий час достовірної інформації й аналітичних 
продуктів про освітні процеси. Надано пропозиції щодо організації інформаційного 
освітнього забезпечення в період воєнного стану. Виконано аналіз воєнних ризиків, 
сформульовано низку пропозицій стосовно підвищення ефективності функціонування 
системи освіти під час дії воєнного стану та щодо повоєнного розвитку. Пропозиції 
стосуються спрощення умов завершення навчання та/або вступу до закладів освіти 
різних типів для молоді, яка постраждала від військових дій (перебувала під тимчасо-
вою окупацією); змін у зв’язку із формуванням напрямів і обсягів підготовки кадрів  
у воєнний та повоєнний періоди; окреслення шляхів подальшого розвитку інформа-
тизації й інформаційних систем у контексті реалізації державної політики у сфері 
освіти під час війни та після її закінчення.
Ключові слова: система освіти України, воєнний стан, організація освітнього про цесу 
під час війни, аналітичне та інформаційне забезпечення освітньої галузі.
JEL сlassіfіcatіon: I28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-5-22.
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Військова агресія рф проти Украї-
ни, розпочата 24 лютого 2022 р., зла-
мала звичний плин життя в різних 
сферах суспільного буття, створила 
багато проблем для галузі освіти, 
зокрема стала серйозним викликом 
для аналітичного й інформаційного 
забезпечення освітньої галузі. Через 
активні бойові дії та окупацію ча-
стини території України порушився 
освітній процес, а також налагодже-
ні механізми збору освітньої статис-
тичної інформації. Це ускладнило 
управління й організацію навчання, 
завершення навчального року, про-
ведення вступної кампанії у 2022 р. 
На сьогодні збір освітньої інформації 
відбувається спорадично, фрагмен-
тарно, з використанням різних дже-
рел і способів (збір адміністративних 
даних, опитування, запити до орга-
нів влади, що опікуються біженцями 
та переселенцями, тощо). Отримана 
таким чином із різних джерел інфор-
мація надалі систематизується Мі-
ністерством освіти і науки України 
(МОН) та регулярно оприлюднюєть-
ся на його офіційному сайті. Вона дає 
уявлення про процеси, які розгорта-
ються в гуманітарній сфері й, зокре-
ма, в освітній галузі. 

За даними Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців, ста-
ном на 13 травня 2022 р. з України ви-
їхало понад 6,11 млн осіб; за даними 
Генеральної прокуратури України, із 
початку війни станом на 14 травня 
2022 р. загинуло 227 дітей і 420 по-
ранено. (Ці дані не включають інфор-
мацію з районів, де ведуться активні 
бойові дії.) Станом на 13 травня по-
точного року від бомбардувань та 
обстрілів постраждало 1748 закладів 
освіти, а 144 заклади було повністю 
знищено [1; 2]. 

Важкодоступними залишаються 
системна інформація про внутріш-
ніх переселенців – учасників освіт-
нього процесу, дані про охоплення й 
доступ різних груп дітей до навчан-
ня, чисельність контингенту науко-
во-педагогічного персоналу закладів 
освіти, стан їх матеріально-техніч-
ної бази в умовах військових дій, за-
безпеченість підручниками тощо та 
інша інформація, що потрібна для ух-
валення управлінських рішень у про-
цесі організації освітнього процесу 
й розподілу фінансових і матеріаль-
но-технічних ресурсів. Такий стан ін-
формаційного та аналітичного забез-
печення в період дії воєнного стану 
вимагає переосмислення в контексті 
каналів збору освітньої адміністра-
тивної інформації, статистики, зв’яз-
ку між центральним органом влади 
й обласними управліннями освіти, 
використання в цих умовах існуючих 
освітніх національних інформацій-
них систем та ін.

З огляду на зазначене, актуаль-
ність проведення дослідження, при-
свяченого аналізу освітніх проблем, 
у т. ч. аналітичного й інформаційно-
го забезпечення освітньої галузі під 
час воєнного стану; пошуку науково 
обґрунтованих у цих умовах шляхів 
формування державної політики у 
сфері освіти на основі достовірних 
даних під час війни та в повоєнний 
період, не викликає сумнівів. 

Аналіз публікацій вітчизняних і 
зарубіжних науковців показав, що 
проблеми створення аналітики ос-
вітньої галузі в умовах суспільної 
нестабільності, зокрема воєнного 
стану, висвітлено лише в небагатьох 
працях. Це тільки посилює актуаль-
ність виконання таких досліджень. 
Наприклад, у статті «Інноваційне 
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навчання та навчання в неспокійні 
часи: динаміка діяльності директо-
рів з дослідження та експлуатації» 
[3] зазначено, що в турбулентних 
обставинах, спричинених пандемією 
COVID-19, школам європейських кра-
їн, зокрема ФРН, довелося швидко 
адаптуватися до умов, які постійно 
змінювались. Автори згаданої стат-
ті досліджували вплив дій керівни-
ків закладів освіти (директорів) на 
функціонування шкіл у нових об-
ставинах, у т. ч. співвідношення між 
двома складовими організації освіт-
нього процесу в нових умовах (амбі-
декстрія): використання усталених 
поточних знань і методів навчан-
ня та пошук і впровадження нових 
знань та методів (серед них – дистан-
ційне навчання, ширше застосування 
ІТ-технологій тощо). 

Результати дослідження засвідчи-
ли, що під час пандемії інноваційна 
діяльність керівників, спрямована 
на пошук нових підходів до організа-
ції навчання, помітно пожвавилася, 
тоді як експлуатаційна (використан-
ня усталених підходів спокійного 
часу) – істотно скоротилася. Чимало-
го інноваційного ефекту було досяг-
нуто в школах, керівники яких могли 
швидко переключатися від одного 
із вказаних двох способів організації 
навчального процесу на інший. 

Загалом системних досліджень з 
організації роботи освітньої галузі 
в турбулентних умовах украй недо-
статньо. Між тим ця тематика вель-
ми актуальна, адже кризові явища 
можуть повторюватися (внаслідок 
війн, епідемій, глобального потеплін-
ня, природних катаклізмів тощо). 
Тому дуже важливо забезпечити ор-
ганізацію роботи освітньої галузі на 
основі доказових адміністративних і 

статистичних даних задля прийнят-
тя ефективних рішень, оптимізації 
розподілу вкрай обмежених за таких 
обставин матеріальних, фінансових і 
людських ресурсів. 

У статті «Вимірювання людського 
капіталу за допомогою глобальних 
навчальних даних» [4] показано, що 
без надійного інформаційного забез-
печення неможливо оцінити обсяг 
людського капіталу певної країни й 
темпи економічного розвитку, які за-
лежать від кількості та якості такого 
капіталу. 

МОН із перших днів російсько-у-
країнської війни докладає великих 
зусиль для збереження людських 
ресурсів у сфері освіти, підтримання 
матеріально-технічної бази закладів 
освіти, організації безперервності на-
вчального процесу із застосуванням 
широкого спектра новітніх освітніх 
технологій в умовах воєнного стану. 

Комітетом з питань освіти, науки 
та інновацій Верховної Ради України 
підкреслено, що в цей складний пе-
ріод саме МОН спрямувало зусилля 
освітян на створення безпечних умов 
для здобуття освіти, забезпечення 
доступності й безперервності нав-
чання в регіонах України з різною 
безпековою ситуацією (дистанційне 
навчання, організація завершення 
навчального року та вступної кампа-
нії, використання потенціалу пере-
міщених педагогічних працівників, 
координація гуманітарної допомоги 
задля доступності й безперервності 
навчання тощо). Через військові дії 
чимало здобувачів освіти й педаго-
гічних працівників зазнали травма-
тичного стресу, наслідком чого став 
посттравматичний синдром, отже, 
постала потреба в їх психологічній 
підтримці та поверненні в освітній 
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процес (шляхом упровадження про-
грам надання психологічної реабілі-
тації, адаптації та підтримки дітям в 
умовах війни й у повоєнний період; 
залучення та підготовки психологів; 
надання інформаційної підтримки 
тощо) [5].

Аналіз процесів, які відбувалися 
впродовж трьох місяців війни, свід-
чить, що МОН зроблено безпреце-
дентні кроки для забезпечення непе-
рервності освітнього процесу в усіх 
сегментах системи освіти України, на-
повнення його додатковим змістом.

Зокрема, у сегменті дошкільної 
освіти ще до початку бойових дій 
(під час карантину, пов’язаного з 
COVID-19) почали широко впрова-
джуватися нові технології для до-
шкільнят та їхніх батьків. Альтер-
нативою очному навчанню (з без-
посереднім відвідуванням закладів 
дошкільної освіти) стали технології 
дистанційного навчання з викорис-
танням інформаційно-комунікацій-
них технологій. На сайті МОН широко 
представлено нові навчальні матері-
али, організовуються комунікаційні 
заходи задля підтримки дошкільної 
освіти в Україні, створено рубрики 
«Сучасне дошкілля під крилами захи-
сту», де розміщено різноманітні ма-
теріали, покликані сприяти розвитку 
спілкування з дітьми дошкільного 
віку. Вони містять відео для розвит-
ку сенсорних здібностей, про зміст 
природних явищ і цікаві досліди, а 
також авторські казки, пластиліно-
ві мультфільми, поробки з паперу та 
природних матеріалів, музичні й фіз-
культурні заняття, поради психоло-
гів [6]. 

Вагомі результати отримано та-
кож від співпраці з міжнародними та 
громадськими організаціями. Зокре-

ма, ЮНІСЕФ разом із МОН запущено 
дитячий онлайн-садок НУМО з відео-
заняттями для дітей віком від 3 до 
6 років. Надано доступ до перегляду 
на YouTube-каналах МОН і ЮНІСЕФ та 
на платформі MEGOGO [7]. ЮНІСЕФ  
запустив мобільний додаток Bebbo, 
що допомагає батькам дбати про ді-
тей під час війни. Його створено для 
підтримки батьків і осіб, які догляда-
ють за дітьми віком від 0 до 6 років. 
Додаток містить необхідні матеріа-
ли та інструменти, що допоможуть 
дорослим слідкувати за здоров’ям 
і розвитком дітей [8]. Із метою пси-
хологічної підтримки МОН створено 
Telegram-канал, де розміщено про-
сті рекомендації, ігри й розвиваючі 
вправи, які можна виконувати у схо-
вищі, вдома чи під час евакуації [9].

Завдяки зусиллям освітян ви-
тримала початковий воєнний шок 
шкільна та позашкільна освіта. За 
оперативною інформацією облас-
них органів управління освітою, ста-
ном на середину травня 2022 р. у 
дистанційному форматі працювали 
12 478 загальноосвітніх закладів, 81 
заклад використовував змішаний 
підхід до навчання, 53 заклади мали 
офлайн-класи. Канікули запровадже-
но у 293 школах, а в 255 школах на 
територіях, де ведуться бойові дії та 
ситуація залишається напруженою, 
навчальний процес призупинено. На 
тимчасово окупованих територіях 
опинилися 815 загальноосвітніх за-
кладів. У Херсонській області завер-
шили навчальний процес 279 шкіл. На 
цю дату загалом навчалися 3 670 343 
учні, 92 497 внутрішньо переміщених 
школярів долучилися до навчання 
в школах за місцем їх тимчасового 
проживання (найбільше таких шко-
лярів у Львівській області – близько 
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25 тис.). Із відновленням навчального 
процесу в школах ширше використо-
вується дистанційне навчання, у т. ч. 
для дітей, які виїхали за кордон разом 
із батьками [10]. Для дітей шкільного 
віку розширився спектр інновацій-
них навчальних інтернет-технологій, 
мобільних додатків, різноманітних 
освітніх платформ із навчальним 
контентом тощо. Працює платформа 
«Всеукраїнська школа онлайн», роз-
роблено загальний по країні розклад 
для всіх класів, котрий розміщено на 
сайті МОН. У свою чергу, зарубіжні 
країни, що прийняли тимчасово пе-
реміщених школярів, забезпечують їм 
можливість продовжувати здобувати 
загальну середню освіту; крім того, 
дітям та їхнім батькам надається пси-
хологічна підтримка.

Чималі зусилля докладаються 
МОН також для забезпечення на-
вчального процесу в сегменті профе-
сійної, фахової передвищої й вищої 
освіти. Навчання відбувається за змі-
шаною формою, але переважно дис-
танційно, з використанням різних 
технологій навчання. 

МОН посилило інтенсивність 
співпраці з міжнародною спільно-
тою, яка надає різноманітну підтрим-
ку українській освіті. До допомоги в 
різних форматах долучилися провід-
ні зарубіжні заклади освіти, урядові 
й міжнародні організації. Така під-
тримка є дуже цінною під час війни 
та спроби геноциду української на-
ції з боку рф. Після вторгнення дер-
жави-агресора в Україну 24 лютого 
2022 р. європейська вища освіта та 
наукове співтовариство висловили 
свою повну солідарність вітчизня-
ним університетам, їх студентам і 
співробітникам, висунули ініціативи 
щодо конкретної освітньої допомоги 

тим, хто її потребує, виразили солі-
дарність і надали допомогу в інших 
формах [11]. 

Яскравим є приклад ФРН, де для 
українських біженців значно спроще-
но вступ до університетів. Наявність 
шкільного атестата – одна з обов’яз-
кових умов навчання в німецькому 
ЗВО. Проте для тих, кому довелося 
тікати від війни в Україні, у Німеччи-
ні зроблено виняток. Нововведення 
стосується тих, хто навчався остан-
ній рік у школі в Україні та через ро-
сійське військове вторгнення не зміг 
скласти випускні іспити й отримати 
атестат, а також тих, хто розпочав 
навчання у вітчизняному ЗВО, але з 
тієї ж причини не закінчив перший 
курс.

Стандартні умови вступу до уні-
верситетів у ФРН передбачають по-
дання документів здобувачів, чия 
освіта формально відповідає німець-
кому атестату зрілості (Abitur). Ні-
мецькі школярі навчаються 12–13 
ро ків, тобто довше, ніж українські. 
Тому нашим підліткам ці додаткові 
роки необхідно компенсувати. Для 
цього українці з атестатом про пов-
ну загальну середню освіту повинні 
додатково навчатись один рік у коле-
джі довузівської підготовки у ФРН – 
лише після цього вони отримують 
право на здобуття вищої освіти в ні-
мецькому ЗВО. Зазвичай важливою 
умовою при вступі є наявність до-
відки з вітчизняного університету та 
шкільного атестата. 

Однак тепер, за рішенням Конфе-
ренції міністрів освіти та культури 
федеральних земель Німеччини, для 
тих, хто виїхав від війни в Україні, 
зроблено виняток. Без відповідного 
документа студенти першого курсу 
можуть подавати заявку на навчальне  
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місце безпосередньо до одного з 
університетів ФРН. Вступні іспити 
зазвичай відсутні, але обов’язковим 
є знання німецької мови, якщо спе-
ціальність не англомовна. Одинад-
цятикласникам дозволено вступати 
до коледжу довузівської підготовки 
без атестата. Коледж довузівської 
підготовки (Studienkolleg) – це підго-
товчі курси для абітурієнтів із країн, 
що не входять до ЄС. Тут можна пе-
ребудуватися під німецьку систему 
освіти, покращити знання з німець-
кої мови й профільних предметів 
до рівня, необхідного для початку 
навчання. Коледжі довузівської під-
готовки є майже в усіх федеральних 
землях, проте не в кожному місті. 
Подавати заявку зазвичай потрібно 
через ЗВО, у якому абітурієнт хотів 
би навчатись. Оскільки до одного 
коледжу прикріплено одразу кілька 
ЗВО, існує можливість вибору. Біль-
шість коледжів є державними. Нав-
чання переважно безкоштовне: сту-
денти сплачують лише семестровий 
внесок – від 170 до 300 євро на пів-
річчя. Викладання проводиться ні-
мецькою мовою, тому потрібно зна-
ти її хоча б на рівні B1. Для зараху-
вання до коледжу необхідно скласти 
вступний тест з німецької мови або 
профільного предмета [12].

Аналогічні спрощені правила для 
українських учнів-біженців запрова-
джено й в інших країнах-членах ЄС, 
зокрема в Польщі, Чехії, Литві, Сло-
ваччині. У багатьох європейських 
країнах істотно спрощено умови 
вступу та передбачено фінансову до-
помогу для наших студентів і абітурі-
єнтів. З одного боку, це є позитивним 
прикладом безумовної підтримки, а 
з другого – вітчизняна вища освіта 
може «недорахуватися» в цьому році 

студентів, які вирішать залишитися 
навчатися в європейських професій-
них школах, коледжах і університе-
тах. Зазначене має стати сигналом 
для українських освітніх управлінців 
щодо вжиття заходів для збережен-
ня (повернення) учнів/студентів на 
Батьківщину. 

На сьогодні, на жаль, відсутня до-
стовірна статистична інформація 
про чисельність учнів/студентів, які 
вимушено опинилися за кордоном: 
хто з них планує повернутися, а хто 
хоче залишитися. Це значно усклад-
нює планування процесу вступу до 
вітчизняних ЗВО.

Викладене обумовлює актуаль-
ність зміни підходів до організації 
інформаційного освітнього забезпе-
чення в період війни. Схему такого 
забезпечення наведено на рисунку. 
Як бачимо, респондентами є заклади 
освіти, їх засновники, органи освіт-
нього управління на місцях, учасники 
освітнього процесу (батьки, здобувачі 
освіти, педагоги). У воєнний час не-
обхідно використовувати широкий 
спектр форм збору інформації. Зо-
крема, каскадний збір засобами ін-
формаційних освітніх систем (EMIS) є 
основним у мирний час та може засто-
совуватися для охоплення генераль-
ної сукупності респондентів. Робота 
із фокус-групами, які є близькими до 
репрезентативної вибірки респон-
дентів, може вестися різноманітними 
способами. Дуже часто в турбулент-
них обставинах можна використати 
тільки опитування, причому питання 
повинні ретельно підбиратися, їхня 
кількість має бути незначною, тому 
що респонденти, від яких намагають-
ся отримати інформацію, зазвичай 
в екстремальних умовах мають інші 
пріоритети. Тому великого значен-
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ня набувають можливості непрямо-
го отримання потрібної інформації 
за допомогою ІТ-засобів (наприклад, 
підрахунок чисельності респондентів 
за їхніми ІР-адресами, якщо такі є), 
технологій data mining тощо.

Інформація, що збирається в той 
чи інший спосіб, характеризується 
часовими параметрами її збору (що-
денна, щотижнева, помісячна, річна), 
статусом (статистична, адміністра-
тивна) та, що дуже важливо, спосо-
бом верифікації. Лише на основі ве-
рифікованої (достовірної) інформа-
ції можна приймати дієві управлін-
ські рішення. Надійну верифікацію 
в турбулентних суспільних умовах 
провести досить важко – необхідно 
використовувати комплекс доступ-
них заходів. Це можуть бути засоби 

системи електронного документоо-
бігу (СЕД) із захищеним каналом пе-
редання інформації, ключі електро-
нного підпису респондента (КЕП), 
двофакторний контроль, зустрічна 
верифікація тощо.

Зібрана й верифікована одним із 
цих способів інформація надалі об-
робляється. Якщо виявляються певні 
суперечності, то їх усувають шляхом 
прямої взаємодії з тими небагатьма 
респондентами, у котрих вони ви-
никли. І після цього з вивіреної ін-
формації формується база даних, що 
готова для використання освітніми 
управлінцями в центральних і місце-
вих органах влади, закладами освіти, 
учасниками освітнього процесу. 

Дуже актуальними завданнями є 
оцінювання чисельності внутрішньо 

Рисунок. Основні характеристики освітнього інформаційного забезпечення  
в турбулентних суспільних умовах

Побудовано авторами.
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й зовнішньо переміщених здобувачів 
освіти, їхніх освітніх потреб. За на-
явності такої інформації управлінці 
краще розуміють, які рішення треба 
приймати. 

Для забезпечення ефективно-
го функціонування системи освіти 
України в умовах війни необхідно 
створити інформаційну модель по-
ліпшення управління освітою, за-
безпечення стійкості функціонуван-
ня сфери освіти в умовах суспільної 
нестабільності. Надалі така модель 
може бути уніфікована для можливо-
сті її використання в інших країнах, 
що можуть опинитись у турбулент-
них умовах з різних причин (через 
війни, епідемії, фінансово-економічні 
кризи, стихійні лиха техногенного та 
природного характеру тощо).

Наразі потрібно створити інфор-
маційні інструменти з метою швид-
кого відстеження й порівняння освіт-
ніх потреб груп школярів і вчителів, 
у першу чергу переміщених осіб. 
Серед цих груп моніторингу мають 
підлягати: внутрішньо переміщені 
особи (група 1); особи, що виїхали за 
кордон (група 2); особи, які перебу-
вали під тимчасовою окупацією (гру-
па 3); особи, котрі постійно були на 
підконтрольній території та не пере-
міщалися (група 4); особи шкільно-
го віку, що опинилися поза школою 
через складні життєві обставини й 
тимчасово позбавлені можливості 
здобувати освіту (група 5). Порівнян-
ня цих груп дасть змогу сформувати 
необхідну управлінську освітню ін-
формацію для швидкого реагування 
та ухвалення відповідних рішень. 

Перші кроки вже зроблено. За 
ініціативи МОН, міжнародної під-
тримки ЮНІСЕФ-Україна, міжнарод-
ної неурядової організації «Save the 

Children» та інших партнерів співро-
бітниками ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики» розроблено опитуваль-
ник для громад, метою якого є пе-
редусім швидке виявлення освітніх 
потреб внутрішньо переміщених осіб 
(здобувачів освіти, педагогічних пра-
цівників закладів освіти всіх рівнів,  
у першу чергу тих, чиї заклади освіти 
пошкоджено/зруйновано внаслідок 
агресії рф). Передбачено передання 
цієї інформації міжнародним доно-
рам, котрі, зокрема, декларують го-
товність надати ІТ-техніку (комп’ю-
тери, ноутбуки, інтернет-обладнан-
ня, тощо), іншу технічну підтримку 
відповідно до виявлених потреб, якої 
має бути достатньо для надійного за-
безпечення дистанційного процесу 
навчання. Інформаційна база дослі-
дження зазначених потреб форму-
ється шляхом електронного дистан-
ційного опитування місцевих органів 
управління освітою з використанням 
інструментарію Kobo Toolbox [13].

Системним підходом є створен-
ня вузькопрофільної інформаційної 
системи для обліку біженців або спе-
ціального блоку розвинутої інфор-
маційної освітньої системи (у разі 
залучення ПАК «АІКОМ») для від-
стеження переміщення українських 
здобувачів освіти й педагогів у різні 
країни світу, виявлення їхніх потреб 
і проблем, із котрими вони стикають-
ся. У рамках створення такої системи 
можуть бути використані різнома-
нітні, у т. ч. інноваційні, способи збо-
ру, обробки, поширення інформації, а 
також взаємодії цієї системи з наяв-
ними освітніми інформаційними сис-
темами. 

Наразі існують невеликі прототи-
пи вузькопрофільних інформаційних 
систем для взаємодії з біженцями в 
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разі надзвичайних ситуацій, напри-
клад Refugee Panel Data [14; 15]. 

Для отримання ґрунтовнішої ін-
формації необхідні також порівняль-
ні освітні дослідження, що повинні 
дати відповіді на низку питань із 
метою покращення організації осві-
ти в повоєнний період, приміром 
таких: як через певний час змінився 
освітній рівень зазначених груп осіб; 
наскільки вдалося залучити до нав-
чання осіб, тимчасово позбавлених 
можливості здобувати освіту через 
надзвичайну суспільну ситуацію? 
Для опрацювання цих питань мо-
жуть бути застосовані методи опи-
тування з використанням можливо-
стей зазначеної вузькопрофільної 
інформаційної системи, а також ін-
формаційна база, котра формується 
в процесі міжнародних оцінювань, 
наприклад РІSA. У цьому контексті 
для України вже на етапі плануван-
ня заходів РІSA на 2022 р. необхідно 
погодити на національному рівні та 
з міжнародними організаторами, що 
проводять опитування РІSA, можли-
вість включення українських школя-
рів вказаних груп у загальну вибірку. 
Це важливо, адже в такому разі через 
три роки можна буде виконати по-
рівняльні оцінювання. 

Реалізація окреслених підходів 
може бути корисною не тільки для 
вітчизняних управлінців, а й для 
урядів інших країн, що можуть опи-
нитися в екстремальних суспільних 
умовах через різні несприятливі для 
соціального розвитку факторів; для 
міжнародних організацій, які можуть 
скоригувати свої дії з гуманітарної 
допомоги таким країнам; для Укра-
їни загалом, котра повинна мінімі-
зувати втрати людського капіталу 
внаслідок російської агресії та забез-

печити участь своїх освічених грома-
дян у післявоєнній відбудові.

Як уже зазначалося, за оцінками 
ООН, чисельність біженців, що виїха-
ли з України до інших країн, стано-
вить понад 6 млн осіб. Переважно це 
жінки, діти, особи похилого віку. Се-
ред них багато школярів і студентів. 
Дуже важливо створити передумови 
для їх повернення на Батьківщину. 

Одним із заходів щодо повернен-
ня студентської молоді до України є 
розроблення спрощеного механізму 
вступу та забезпечення фінансової 
підтримки вітчизняних абітурієн-
тів, особливо тих, хто безпосередньо 
постраждав від збройної військової 
агресії рф. У межах вступної кампа-
нії 2022 р. для вступу на бакалаврат 
передбачено проведення національ-
ного мультипредметного тестування 
(НМТ). Загальна кількість завдань 
мультипредметного тесту – 60, на 
їх виконання буде відведено 120 хв. 
Випробування включає три блоки 
завдань: з української мови, матема-
тики, історії України. Вони оцінюва-
тимуться відповідно до схеми нара-
хування балів, застосовуваної в ЗНО. 
За виконання кожної складової тесту 
учасник після завершення тестуван-
ня отримає окремий результат. Зго-
дом результат кожного блоку буде 
також переведено в шкалу 100–200 
балів. Для одержання результату 
за цією шкалою достатньо набрати 
хоча б один тестовий бал [16].

Важко передбачити, як пройде 
тестування та вступ до вітчизняних 
ЗВО в разі продовження військових 
дій, бомбардувань усієї території 
України, наявності тимчасово окупо-
ваних територій, що фактично від-
різані від неї (потенційні вступники 
фактично не мають можливості виї-
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хати з цих територій). Для прийняття 
дієвих рішень із цих питань потрібно 
мати в розпорядженні достовірну ін-
формацію про майбутніх абітурієн-
тів і місце їх перебування.

На жаль, не достатньо й міжнарод-
ного досвіду дій у подібних ситуаціях 
(є лише часткова інформація із країн 
колишньої Югославії). Аналіз дає під-
стави вважати за доцільне запрова-
дити такі спрощення умов для завер-
шення навчання та/або вступу до за-
кладів освіти української молоді, яка 
постраждала від військових дій (пере-
бувала під тимчасовою окупацією):

1) зараховувати випускників за-
кладів загальної середньої, профе-
сійної (професійно-технічної), фахо-
вої передвищої освіти, бакалаврату, 
магістратури до закладів освіти ви-
щого рівня без проходження вступ-
них процедур. Надалі відповідні за-
клади освіти протягом 1–2 семестрів 
оцінюватимуть результати навчання 
цього контингенту учнів/студентів/
аспірантів і на цій основі ухвалюва-
тимуть рішення щодо продовження 
навчання чи відрахування. Паралель-
но має бути розроблено відповідний 
фінансовий механізм підтримки (бю-
джетне фінансування, залучення до-
норів тощо). Доцільно, щоб перелік 
закладів освіти, на випускників яких 
поширюється вказана норма у воєн-
ний період (ідеться про регіони, які 
найбільше постраждали від військо-
вих дій), затверджував КМУ;

2) розробити механізм психоло-
гічної підтримки осіб, що постражда-
ли від військових дій. Відповідні фа-
хівці-психологи можуть залучатися, 
зокрема, за підтримки міжнародних 
фондів (організацій);

3) затвердити (КМУ) перелік спе-
ціальностей, кваліфікацій і професій, 

підготовка за якими у воєнний і по-
воєнний періоди здійснюватиметь-
ся за кошти державного бюджету та 
орієнтуватиметься на зарахування 
без випробувальних/вступних про-
цедур учнів/студентів/аспірантів із 
найбільш потерпілих регіонів. 

Запропоновані заходи не повинні 
поширюватися на молодь із інших 
регіонів країни, котрі не постраж-
дали від військових дій, мали змогу 
продовжувати навчання з подаль-
шим вступом за регульованими спе-
ціальностями.

Наступним, дуже важливим пи-
танням є зміни в системі освіти в 
частині формування напрямів і об-
сягів підготовки кадрів із проєкцією 
на повоєнний час. Серед ключових 
ризиків, які впливають і впливати-
муть у найближчому майбутньому 
на потребу в кадрах, їх підготовку, пе-
репідготовку й підвищення кваліфі-
кації у воєнний і повоєнний періоди, 
можна виокремити такі:

 – переміщення, пошкодження, 
руйнація, перебування на окупова-
них територіях багатьох ЗВО, закла-
дів фахової передвищої (ЗФПВО) та 
професійної (професійно-технічної) 
(ЗП(ПТ)О) освіти. Наразі найбільше 
постраждала від агресії інфраструк-
тура освіти Луганської, Донецької, 
Харківської, Сумської, Чернігівської, 
Київської, Миколаївської, Херсонської 
й Запорізької областей;

 – евакуація, хаотичний виїзд пра-
цівників і студентів/учнів цих закла-
дів освіти зі згаданих та інших регіонів 
у західну частину України й за кордон;

 – зростаюча імовірність істотного 
скорочення контингенту для фор-
мування державного замовлення на 
наступні навчальні роки. Однією з 
причин цього є те, що в повоєнний 
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період велика частка студентської/
учнівської молоді, старшокласників, 
викладачів та інших працівників цих 
закладів освіти може не повернутися 
в Україну й залишиться за її межами 
для пошуку кращого життя;

 – згортання роботи навчально-ви-
робничих комбінатів (центрів, комп-
лексів тощо) провідних і великих 
підприємств, які через різні обставини 
призупинили/зупинили свою діяль-
ність;

 – кардинальні зміни кадрової по-
треби, що динамічно виникають у 
воєнний (виникатимуть у повоєнний) 
час та потребують оперативних уря-
дових рішень і дій;

 – попередні помилки (управлін-
ські, законодавчо-нормативні, мето-
дологічні, інституційні та ін.) у сфері 
реформування ЗВО, ЗФПВО і ЗП(ПТ)О. 
Зокрема, спостерігається відсутність 
у координації діяльності сфери освіти 
дорослих, незрозумілість в очікуваних 
та кінцевих результатах підготовки 
кадрів ЗФПВО, підготовка фахівців за 
теоретичними освітніми кваліфіка-
ціями без чіткої прив’язки до реаль-
них потреб ринку праці й надання 
студентам, окрім знань, умінь і нави-
чок, викристалізованих цим ринком.

МОН сформулювало своє бачен-
ня майбутньої (повоєнної) освітньої 
системи: вона не буде відновлюва-
тись у довоєнному вигляді, а відразу 
створюватиметься в новому, потріб-
ному суспільству, національній еко-
номіці форматі. Актуальними пропо-
зиціями щодо системних змін освіти 
у воєнний та повоєнний періоди, на 
нашу думку, є такі:

 • Спрощення за визначеним пере-
ліком спеціальностей, професійних 
кваліфікацій, освітніх програм, про-
цедур, стандартів, інструментарію та 

інших механізмів підготовки, пере-
підготовки й підвищення кваліфіка-
ції громадян, які вже мають освітні 
та професійні кваліфікації (доросле 
населення). Орієнтиром є скорочен-
ня термінів навчання у 2–5 разів, 
чого можна досягати за рахунок ви-
знання попереднього досвіду роботи 
(результатів неформальної освіти й 
інформального навчання), підготов-
ки за частковими, найбільш нагаль-
ними ква ліфікаціями. Потребують 
тимчасо вого скасування регуляторні 
норми щодо ліцензування та акреди-
тації відповідних освітніх програм, 
а також перевірки з боку контролю-
ючих органів. 

 • Поширення права формуван-
ня державного замовлення на під-
готовку кадрів на заклади освіти 
всіх форм і видів господарювання, 
на навчально-виробничі підрозділи 
підприємств, центри професійного 
навчання Державної служби зайня-
тості тощо. Залучення на воєнний пе-
ріод до цієї роботи всіх без винятку 
військово-цивільних адміністрацій. 
Формування державного замовлен-
ня на підготовку кадрів, передусім 
для ЗВО і ЗФПВО, виключно за про-
фесійними кваліфікаціями, їх група-
ми, а не лише за спеціальностями, що 
унеможливить подовження практи-
ки з підготовки теоретиків, котрі не 
затребувані ринком праці. Визнання 
підготовки кадрів європейськими за-
кладами освіти, центрами з підготов-
ки та іншими провайдерами освітніх 
послуг за професійними кваліфікаці-
ями громадян України та її результа-
тів такими, що відповідають/вери-
фікуються вітчизняній(-ою) законо-
давчо-нормативній(-ою) базі(-ою). 

Пропозиції з підготовки кадрів за 
сучасними частковими професійними 
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кваліфікаціями (мікрокваліфікаціями) 
у короткотермінові воєнний і пово-
єнний періоди для потреб України є 
такими:

1. Розроблення інструментарію 
(навчальних програм, кваліфікацій-
них вимог, засобів і методів оціню-
вання тощо) підготовки кадрів за 
сучасними частковими професійни-
ми кваліфікаціями та/або мікроква-
ліфікаціями через короткотривалий 
термін навчання за мікрокредитами 
(МК) і спрощену процедуру визнання 
результатів навчання має здійснюва-
тися з урахуванням певних принци-
пів, а саме:

 – сучасності професійних навичок, 
їх технологічного й технічного рівнів, 
адаптованості до міждержавних/
міжрегіональних ринків праці, три-
валого застосування в європейських 
країнах тощо;

 – адаптованості цих МК до потреб 
України у воєнний і повоєнний час;

 – спрямованості на різні категорії 
населення, насамперед на доросле на-
селення, яке потребуватиме перенав-
чання та зміни професійної орієнтації 
відповідно до ситуації;

 – короткотерміновості навчання 
й отримання часткових професійних 
кваліфікацій (мікрокваліфікацій), їх 
мобільності між різними професій-
ними групами та видами економічної 
діяльності;

 – урахування можливості засто-
сування МК для жінок-біженок до 
країн ЄС із орієнтиром на їх подальше 
тимчасове працевлаштування й ви-
користання МК після повернення на 
Батьківщину;

 – мінімізації бюрократичної тяга-
нини, передусім відмови/спрощення 
процедур ліцензування провайдерів 
освітніх послуг, акредитації суб’єктів 

присвоєння професійних кваліфіка-
цій, акредитації програм із МК тощо.

2. Спрощення бюрократичної тя-
ганини, скорочення термінів запро-
вадження МК на практиці здійсню-
ється з урахуванням таких підходів:

 – професійні навички враховують 
актуальні потреби, зорієнтовані на 
навчання за МК і на задоволення 
попиту Міністерства оборони, Мініс-
терства з надзвичайних ситуацій, Мі-
ністерства внутрішніх справ та інших 
структур (Держприкордонслужби, 
Держспецзв’язку тощо);

 – питання щодо широкого, підтри-
муваного державою запровадження 
відповідних МК і процедур їх визнання 
повинне бути врегульоване окремою 
постановою уряду (можливо, рішен-
ням Ради національної безпеки та 
оборони України). Це рішення, крім ін-
шого, має закріпити визнання резуль-
татів навчання за МК, тобто надати 
їм статус окремого типу професійних 
кваліфікацій на національному рівні;

 – серед партнерів у навчанні за МК 
для жінок-біженок з української сто-
рони можуть бути активні вітчизняні 
професійні об’єднання/асоціації;

 – усі напрацювання за МК слід ви-
знати як підходи й матеріали у сфері 
кваліфікацій, що відповідають намірам і  
заходам України стосовно членства в ЄС.

3. До часткових професійних ква-
ліфікацій (мікрокредитів), підго-
товка яких може відбуватися за МК, 
можна віднести:

 – управління безпілотним літаль-
ним апаратом (дроном) за призначен-
ням відповідного спрямування;

 – надання першої (долікарської) 
допомоги у визначеному обсязі;

 – поводження з відходами війни 
(невибуховими речовинами) та їх ути-
лізацію;
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 – поведінку й дії на територіях, де 
відбувалися військові дії (стихійні 
захоронення, кинуті трупи, мінні поля, 
розтяжки, не розірвані вибухові при-
строї – бомби, міни, снаряди тощо);

 – сучасні навички з «реабілітації 
довкілля»;

 – заходи й засоби від ураження хі-
мічною, бактеріологічною та ядерною 
зброєю;

 – навички зі створення безпечних 
умов у помешканнях/громадах для 
запобігання наслідкам бомбардуван-
ня, артилерійських обстрілів тощо 
(бомбосховища, підвали та ін.);

 – психологічну реабілітацію, подо-
лання наслідків воєнного й повоєнно-
го синдромів, догляд за постраждали-
ми від війни тощо;

 – основи валеології, життєзабезпе-
чення та життєіснування в повоєнний 
період;

 – адаптацію до нових умов жит-
тя, підвищення рівня регіональної, 
освітньої й професійної мобільності, 
толерантність до оточення та ціле-
спрямованість у досягненні постав-
лених завдань;

 – навички з розмінування й лікві-
дації вибухових речовин;

 – кінологічну діяльність відповід-
ного спрямування;

 – монтаж і обслуговування енер-
гозберігаючих технологій та устано-
вок із відновлювальної енергії;

 – виробництво профільної про-
дукції із застосуванням 3G-принтерів 
тощо.

Таким чином, завдяки діям Мініс-
терства освіти і науки України, міс-
цевих органів влади система освіти 
вистояла в перші дні війни та про-
довжує працювати, збільшуючи 
свою стійкість. Органи влади з пер-
ших днів російсько-української вій-

ни докладають величезних зусиль 
для збереження людських ресурсів 
у сфері освіти, підтримання матері-
ально-технічної бази закладів освіти, 
організації безперервності навчаль-
ного процесу із застосуванням широ-
кого спектра новітніх освітніх техно-
логій в умовах воєнного стану. 

Важливою складовою процесу 
формування дієвої освітньої політи-
ки в період воєнного стану є органі-
зація інформаційного та аналітично-
го освітнього забезпечення на нових 
засадах. Без достовірної інформації 
важко втілити будь-які ініціативи в 
частині вдосконалення, забезпечен-
ня стійкості системи освіти під час 
війни. Необхідно визначити тип ін-
формації, що має збиратися, способи 
її збору, часові параметри (щоденна, 
щотижнева, помісячна, річна), ста-
тус (статистична, адміністративна), 
спосіб верифікації. Зокрема, дуже ак-
туальним завданням є оцінювання 
чисельності різних груп внутрішньо 
й зовнішньо переміщених здобувачів 
освіти, їхніх освітніх потреб. За на-
явності такої інформації управлінці 
краще розуміють, які рішення треба 
приймати в першу чергу, управління 
стає ефективнішим. Авторами пред-
ставлено загальну інформаційну мо-
дель поліпшення управління освітою 
в умовах суспільної нестабільності. 
Надалі така модель може бути дета-
лізована та уніфікована з метою її ви-
користання в інших країнах у разі ви-
никнення там турбулентних умов із 
різних причин (через війни, епідемії, 
фінансово-економічні кризи, стихій-
ні лиха техногенного й природного 
характеру тощо).

Воєнні реалії України зумовили 
низку відмінностей щодо збору необ-
хідної інформації в розрізі різних за 
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статусом територій і груп учасників 
освітнього процесу. Зокрема, на те-
риторіях, які не зазнали окупації та 
на яких не велися активні бойові дії, 
можуть бути застосовані традиційні 
методи організації освітнього про-
цесу (відповідь на запит суспільства 
з наданням переваги очному навчан-
ню) і збору статистичної інформації 
(використання усталених методів 
та інструментів відповідно до норм 
чинного законодавства). Утім, ситуа-
ція може раптово змінитися, тож си-
стема освіти має бути готовою швид-
ко адаптуватися до нової реальності.

Через наявність окупованих тери-
торій і тих, де ведуться активні бойо-
ві дії, а також невизначеність щодо 
тривалості небезпеки постає потре-
ба в розробленні диференційованого 
підходу як до організації освітнього 
процесу, так і до збору необхідної 
освітньої інформації. Дистанційне 
навчання, що за останні роки досить 
розвинулося в Україні, може не дати 
бажаного ефекту через дії ворога. В 
інтересах збереження життя учас-
ників освітнього процесу навчаль-
ний контент має бути розміщено на 
доступних платформах, а заняття 
повинні відбуватися не в режимі ре-
ального часу, а тоді, коли дитина ма-
тиме змогу навчатися (технічну, пси-
хологічну тощо). Проблематичним 
залишається оцінювання навчання 
в таких умовах. У частині збору ста-
тистичної й адміністративної ін-
формації найнадійнішим джерелом 
є військові адміністрації, які мають 
для цього більше засобів, ніж місце-
ві органи управління освітою. Серед 
методів швидкого отримання інфор-
мації найбільш використовуваним 
виявилось опитування. Проте в умо-
вах війни цей метод поряд із певною 

ефективністю має низку недоліків, 
пов’язаних зі стресовим станом рес-
пондентів. Тому доцільно широко за-
стосовувати й опосередковані висо-
котехнологічні методи збору інфор-
мації. Управлінські рішення повинні 
прийматися на основі аналізу інфор-
мації, зібраної різними методами.

На деокупованих територіях, що 
зазнали значних руйнувань, у бага-
тьох учасників освітнього процесу 
є психологічні проблеми (передусім 
посттравматичний синдром). Отже, 
потрібен диференційований підхід 
до організації освітнього процесу, що 
передбачає, зокрема, застосування 
різних форм навчання (очне, дистан-
ційне, екстернат, домашнє, педаго-
гічний патронаж тощо), посилення 
роботи соціальних педагогів і психо-
логів. У свою чергу, збір статистичної 
й адміністративної інформації може 
буде налагоджений відповідно до 
чинного законодавства традиційни-
ми методами та інструментами.

Дуже складним є облік внутріш-
ньо переміщених педагогічних пра-
цівників. Маючи статус ВПО, вони 
ніде не обліковуються за фахом. При 
цьому такі працівники або перебу-
вають у режимі простою, або викла-
дають дистанційно. Частина з них 
бажають працювати, але не мають 
такої можливості (через відсутність 
відповідної техніки, інтернету тощо). 
Збір даних про їхні потреби усклад-
нений, вони можуть бути виявлені 
знову ж таки шляхом опитування. 
Військові дії супроводжуються також 
масовими випадками вибуття дітей 
з освіти (out of learning), більшість 
яких належать до соціально вразли-
вих груп.

Особливу проблему становлять 
учасники освітнього процесу, що 
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виїхали за кордон із різних регіонів 
України та до різних країн, а також 
внутрішньо переміщені. З огляду на 
різні юрисдикції збір достовірної 
інформації про місцезнаходження 
учня/студента/педагога, тривалість 
його перебування за кордоном знач-
но ускладнений. Не відомі й пер-
спективи повернення таких осіб та 
продовження їх навчання у вітчизня-
них закладах освіти. Для вирішення 
питання отримання інформації про 
осіб, тимчасово переміщених за кор-

дон, доцільно залучати міжнародну 
спільноту й українські дипломатичні 
представництва. 

Отже, можна зробити загальний 
висновок про актуальність продов-
ження наукового пошуку шляхів 
інформаційного та аналітичного за-
безпечення в умовах суспільної тур-
булентності й невизначеності, необ-
хідність розроблення відповідних 
науково обґрунтованих підходів і ме-
тодів із залученням широкого кола 
зацікавлених осіб.
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CHALLENGES FACING THE EDUCATION SECTOR  
IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW IN UKRAINE:  

THE NEED TO RESTRUCTURE INFORMATION SUPPORT
Abstract. The article deals with the study of a wide range of problems facing the education 
system as a result of Russia's military aggression against Ukraine. The urgency of this study 
is conditioned by the need to analyze educational problems, including analytical and 
information support of the educational sector during the martial law; search for science-
based state policy in the field of education, using reliable data in wartime and post-war time. 
An analysis of the processes that occurred during the first three months of the war shows 
that the Ministry of Education of Ukraine (MES) has taken unprecedented steps to ensure the 
continuity of the educational process in all segments of the Ukrainian education system.  
In particular, the efforts of the MES together with educational and research institutions, 
international and NGOs, have ensured the stability of the education system, the availability 
and continuity of the educational process almost throughout Ukraine. It was found that, 
despite the significant scale of destruction and damage, educational managers with the 
unprecedented support of the international community and Ukrainian citizens, using various 
forms of education, managed to ensure the continuation of the educational process. Special 
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procedures have been elaborated for the completion of the school year 2021/2022 and the 
launch of the university admission campaign in 2022. The main characteristics of educational 
information support in turbulent social conditions are outlined. In such circumstances, 
specific requirements were set for analytical and information support to the education 
sector, since effective management of education requires reliable information and analysis of 
educational processes within a short period of time. Proposals have been prepared for the 
organization of informational educational support during martial law. Analysis of military 
risks was carried out, and a number of suggestions for improving the efficiency of the 
educational system during the period of martial law and post-war development were 
formulated. The article summarizes the relevance of continuing the scientific search for ways 
of information and analytical support under conditions of social turbulence, and, consequently, 
the need to develop appropriate, evidence-based approaches and methods involving a wide 
range of stakeholders.
Keywords: education system of Ukraine, martial law, organization of the educational process 
during the war, analytical and information support of education.
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ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ  

ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
Анотація. Метою статті є дослідження чинників та виявлення класифікаційних 
ознак фінансової стійкості університету шляхом їх систематизації й обґрунтуван-
ня. Дослідження здійснювалося з використанням таких методів: діалектичного – 
для обґрунтування дискусійних підходів до визначення чинників фінансової стійкості 
закладів вищої освіти; аналізу – для ідентифікації впливу чинників відповідно до кла-
сифікаційних ознак; синтезу – для об’єднання виявлених ознак і чинників впливу на 
фінансову стійкість у цілісну класифікацію. Досліджено погляди наукової спільноти 
щодо визначення чинників фінансової стійкості ЗВО, запропоновано цілісну класифі-
кацію чинників фінансової стійкості університету за такими ознаками: залежно від 
терміну дії, за характером впливу, за ступенем впливу на фінансовий результат, від-
носно компонентів економічної моделі, поведінкові, або опосередковані. Встановлено, 
що відносно компонентів економічної моделі університету, таких як ціннісна пропо-
зиція, ключові ресурси, ключові види діяльності, ключові партнери, стейкхолдери, 
канали надання й просування, фінансова модель, чинники можуть мати прямий чи 
опосередкований вплив. Визначальний вплив на фінансову стійкість університету 
справляють поведінкові чинники, що включають такі групи: іміджеві, репутаційні; 
стимулюючі (маркетингові); інституційні; управлінські. Систематизація чинників 
відповідно до запропонованої класифікації є інструментом прийняття управлінських 
рішень щодо забезпечення поточної та стратегічної фінансової стійкості університету.
Ключові слова: університет, фінансова стійкість, чинники фінансової стійкості 
університетів, драйвери, класифікація чинників фінансової стійкості.
JEL classіfіcatіon: І22, І23, С38. 
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-23-34.

Світова криза, зумовлена пан-
демією COVID-19, не оминула вищу 
школу, призвівши до зростання 
фінансового тиску внаслідок об-
меження бюджетних видатків, змі-
ни форматів навчання, втрати до-
даткових доходів, неготовності до 
швидкої реакції на зміну моделей 
навчання й запити потенційних 
здобувачів освітніх послуг, інерції 
щодо здатності продукувати іннова-

ційні продукти, відчувати тенденції 
ринку освітніх послуг тощо. Скоро-
чення бюджетного фінансування за 
рахунок зменшення здобувачів, що 
навчаються за бюджетні кошти, та 
зниження результативних показни-
ків, включених у формульне фінан-
сування, негативно позначилося на 
основному джерелі доходів держав-
них університетів, а отже, й на їхній 
спроможності забезпечувати фінан-
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сування поточної діяльності і стра-
тегічних напрямів розвитку. 

Військова агресія РФ проти Украї-
ни призводить до повного або частко-
вого руйнування матеріально-техніч-
ної бази ЗВО в регіонах, де ведуться 
активні бойові дії. Зниження фінан-
сової стійкості університетів перед-
бачає нові статті витрат на віднов-
лення кампусів, що потребуватиме 
зовнішнього фінансування, у т. ч. між-
народних проєктів для відновлення. 
Стане проблематичним зарахування 
на перший курс, забезпечення стійко-
сті наявного контингенту, утримання 
кадрового ядра, здатного працювати 
в умовах невизначеності та при цьо-
му надавати якісні освітні послуги й 
продукувати наукові проєкти. 

Університетський менеджмент 
стикається з безліччю труднощів, які 
пов’язані з війною, новою парадиг-
мою і трансформаційними процеса-
ми в ЗВО, що потребує ідентифікації 
чинників забезпечення фінансової 
стійкості, під впливом яких форму-
ється сприятливий фінансовий про-
стір за рахунок перевищення доходів 
над витратами університету. Питан-
ня забезпечення фінансової стійкості 
ЗВО стає дедалі актуальнішим, отже, 
є потреба в ідентифікації й система-
тизації її чинників. 

Метою статті є дослідження чин-
ників і виявлення класифікаційних 
ознак фінансової стійкості універси-
тету шляхом їх систематизації та об-
ґрунтування. Досягнення цієї мети 
передбачає розв’язання таких зав-
дань: дослідити теоретичні підходи 
до визначення чинників фінансової 
стійкості ЗВО, розробити їх класифі-
кацію, ідентифікувати вплив цих чин-
ників за класифікаційними ознаками, 
напрямками дії, видами, підвидами. 

Визначальним чинником фінан-
сової стійкості європейських універ-
ситетів є їх здатність до диверсифі-
кації. Так, за результатами проєкту 
EUDISТ Т. Естерманн і Е. Беннетот 
Прувот серед чинників диверсифі-
кації доходів виокремлюють еко-
номічний стан країни, глобалізацію 
й інтернаціоналізацію, управління 
ризиками, місію і стратегію універ-
ситету, гнучкість, конкурентоспро-
можність ЗВО, партнерські взаємо-
зв’язки з бізнесом, інформаційне 
поле та ін. [1].

Б. Коллінз, Дж. Фонтейн і К. Дотч 
досліджують фінансові пробле-
ми вищої освіти в умовах пандемії 
COVID-19 крізь призму доходів та 
витрат. Науковці визначають такі 
чинники величини доходів універ-
ситету, як: чисельність зарахованих 
здобувачів, їх структура, скорочен-
ня бюджетних асигнувань на освіту, 
вартість навчання, зниження попи-
ту й доходів від надання додатко-
вих освітніх послуг, вплив дистан-
ційного навчання на зарахування, 
інтернаціоналізація, зменшення 
доходів від плати за проживання 
в гуртожитках, харчування тощо. 
В умовах кризи інструментом за-
безпечення фінансової стійкості є 
впровадження стратегії скорочен-
ня витрат, що зумовлено фізичною 
відсутністю здобувачів в аудиторі-
ях, переходом на онлайн-навчання, 
зменшенням витрат на енергоносії, 
опалення тощо [2]. 

Група італійських учених до чин-
ників фінансової стійкості ЗВО від-
носять: стримування витрат, дивер-
сифікацію доходів, достатнє й стале 
державне фінансування з визначе-
ним механізмом одержання та під-
звітності [3]. 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 2 (18)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

25

Стійкість італійських університе-
тів забезпечується за рахунок: отри-
мання стабільного доходу (завдяки 
не лише бюджетному фінансуван-
ню, а й зміні структури доходів, за 
якої втрата одного джерела доходу 
компенсується іншим); позитивних 
тенденцій щодо зарахування здобу-
вачів (здатність ЗВО відчувати регі-
ональні й державні потреби, попит 
потенційних абітурієнтів); правиль-
ної фінансової поведінки (здатність 
формувати фінансові резерви для 
задоволення поточних і стратегічних 
потреб, резерви на технічне обслуго-
вування); невеликого розміру боргу; 
функціонування в рамках бюджету 
(здатність витрачати кошти відпо-
відно до фінансових можливостей – 
затверджених річних бюджетів); ви-
важеного фінансового менеджмен-
ту (професійний досвід керівників 
щодо прийняття фінансових рішень) 
тощо [4].

К. Патель і Ф. Ассаф поділяють 
чинники фінансової стійкості ЗВО 
на: економічні (недосконалість бю-
джетного фінансування, невідпо-
відність очікувань ЗВО та студен-
тів щодо фінансування, перехід до 
кредитного фінансування студентів 
та, як наслідок, накопичення бор-
гів у довгостроковому періоді, не-
спроможність вчасно їх погашати); 
соціальні (тайм-менеджмент, тоб-
то здатність студентів поєднувати 
навчання й роботу); демографічні 
(соціально-економічний статус сту-
дентів, етнічна приналежність, вік, 
стать) [5]. Через відмінності у фінан-
суванні й умовах здобуття освіти в 
різних країнах деякі із зазначених 
чинників не актуальні для україн-
ських ЗВО (надання кредитів, етніч-
на приналежність, вік, стать).

У свою чергу, І. Ндлову виокрем-
лює три групи чинників фінансової 
стійкості приватного університету: 
1) адаптивність, за рахунок відпо-
відності інфраструктури запитам 
клієнтів, що збільшує конкурентні 
переваги університету та формує 
потенціал розширення чисельності 
студентів; 2) обслуговування клієн-
тів, у ролі яких виступають студенти, 
котрі забезпечують основне джерело 
доходів університету – плату за нав-
чання (неякісне обслуговування й 
неефективне спілкування спричиня-
ють резонанс, що може призвести до 
зменшення потенційних доходів як у 
поточному, так і в довгостроковому 
періоді); 3) потоки доходів, їх збіль-
шення за рахунок фінансової моделі 
діяльності, упровадження альтерна-
тивних видів діяльності, у т. ч. шля-
хом інвестицій у природні ресурси 
[6]. Таким чином, дослідниця дово-
дить, що досягти фінансової стійко-
сті можливо за рахунок позитивно-
го впливу зазначених чинників, при 
цьому пріоритетними є якісні показ-
ники, котрі впливають на кількісні 
показники університетів, зокрема 
їхню спроможність генерувати та ди-
версифікувати доходи.

Фінансова стійкість ЗВО є обо в’яз-
ковою умовою реалізації стратегічних 
напрямків розвитку. А. Афріє запро-
понував регресійну модель впливу 
п’яти факторів – організаційної куль-
тури, автентичного лідерства, зв’яз-
ків із громадськістю, інвестиційного 
портфеля та мережі – на стійкість 
ЗВО [7]. Згідно з результатами його 
досліджень, автентичне лідерство 
опосередковано впливає на стійкість, 
оскільки сприяє добробуту та ста-
більній роботі працівників, підвищу-
ючи їхню продуктивність, демонструє 
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свідоме прагнення лідера забезпечи-
ти реалізацію стратегічних напрям-
ків розвитку. Організаційна культура 
розглядається крізь призму команд-
ної роботи задля досягнення спільних 
результатів, визначається здатністю 
співпрацювати зі стейкхолдерами, 
перейти до бізнес-моделі. Одним із 
опосередкованих чинників є структу-
ра зв’язків із громадськістю, яка через 
розвиток балансу взаємодії ЗВО та 
громадськості, формування позитив-
ного соціального простору сприяє фі-
нансовій стійкості. Наявність інвести-
ційного портфеля в різних варіаціях 
із динамікою в часі формує дохідний 
потенціал установи, а мережа взаємо-
зв’язків, партнерів сприяє формуван-
ню й реалізації ціннісної пропозиції 
університету, а отже, його фінансовій 
стійкості.

Як бачимо, підходи вчених щодо 
чинників фінансової стійкості є нео-
днозначними, потребують виокрем-
лення класифікаційних ознак та сис-
тематизації їх видів.

Фінансова стійкість університету 
досліджується крізь призму кількіс-
них і якісних показників, що зумов-
лено новою парадигмою вищої осві-
ти, драйверами трансформаційних 
процесів. Скорочення бюджетного 
фінансування є викликом для дер-
жавних університетів та вимагає 
зміни підходів до управління, у т. ч. 
фінансами. Визначення чинників 
фінансової стійкості ґрунтується на 
ціннісному підході, який покладено 
в основу економічної моделі універ-
ситету [8]. Ідентифікацію чинників 
відповідно до класифікаційних оз-
нак відображено на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація чинників фінансової стійкості університету
Побудовано автором.
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Отже, залежно від терміну дії чин-
ники поділяються на:

 – поточні – такі, що впливають на 
здатність університету забезпечувати 
поточну фінансову стійкість за раху-
нок збалансованого або профіцитного 
бюджету, покривати поточні зобов’я-
зання тощо;

 – стратегічні, тобто пов’язані зі 
здатністю університету контролюва-
ти витрати на реалізацію освітніх про-
грам, адміністративні й інші витрати, 
генерувати доходи в довгостроковій 
перспективі задля досягнення стра-
тегічних напрямків розвитку.

За ступенем впливу на фінансовий 
результат розрізняємо такі чинники: 

 – дохідні – ті, які обумовлюють 
зміну обсягів і структури доходів у по-
точному й довгостроковому періодах;

 – витратні – такі, що зумовлюють 
зміну обсягів і структури витрат у по-
точному та довгостроковому періодах.

Відносно компонентів економіч-
ної моделі (рис. 2) чинники поділя-
ються на прямі (безпосередньо відо-
бражаються на фінансових показни-
ках університету, отже, впливають на 
фінансову стійкість) та опосередко-
вані (справляють опосередкований 
вплив на фінансову стійкість, пере-
важно не можуть бути виміряні вар-
тісно, проявляються в якісних показ-
никах і здатності університету кон-
курувати на ринку освітніх послуг). 

У цій групі чинників доцільно 
виокремити ті, що впливають на:

1. Ціннісну пропозицію (ЦП): прямі 
(здатність до диверсифікації освіт-
ніх програм (ОП), зокрема наявність 
у їх структурі масових, іміджевих, 
бізнес-програм тощо; відповідність 
змісту ОП запитам стейкхолдерів; 
комерціалізація наукових проєктів, 
досліджень) – зазначені чинники 

позитивно впливають на здатність 
ЗВО генерувати основні й додаткові 
доходи, диверсифікувати їх струк-
туру; опосередковані (попит на ОП; 
відчуття сучасних трендів щодо фор-
мування ЦП; наявний людський ка-
пітал задля реалізації іміджевих, біз-
нес-програм, тренінгів, курсів, проєк-
тів, досліджень тощо) – це чинники, 
що визначають лідерські риси мене-
джерів університету, їхню здатність 
до стратегічного мислення, відчуття 
сучасних трендів і тенденцій розвит-
ку ринку ОП, адже здатність створю-
вати затребувані ціннісні пропозиції 
є умовою отримання основного й до-
даткового джерел доходу.

2. Ключові ресурси, до яких відно-
сять людський капітал, матеріаль-
но-технічну базу (МТБ), фінансові 
ресурси, інформаційні ресурси й тех-
нології: прямі (фізичний і моральний 
знос МТБ – чим вищий ступінь зносу, 
тим витратнішим є обслуговуван-
ня, ефективність використання МТБ 
знижується, що негативно познача-
ється на фінансовій стійкості, й на-
впаки; структура та обсяги фінансу-
вання ЗВО (диверсифікація джерел 
фінансування забезпечує гнучкість 
в умовах кризи, оскільки скорочення 
якихось джерел фінансування ком-
пенсується іншими, що позитивно 
впливає на фінансову стійкість ЗВО, 
проте в більшості випадків бюджет-
не фінансування на одного здобува-
ча вищої освіти переважає приватне, 
тому більша частка бюджетного фі-
нансування наразі позитивно впли-
ває на фінансову стійкість універси-
тетів); наявність власного кампусу, 
що, з одного боку, виключає потребу 
ЗВО в оренді та здійсненні додатко-
вих витрат, а з другого – уможлив-
лює надання вільних площ в оренду 
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Чинники впливу відносно компонентів ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ

ПРЯМІ ЧИННИКИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЧИННИКИ

ЦІННІСНА ПРОПОЗИЦІЯ

� Диверсифікація ОП (наявність у їх структурі
масових, іміджевих, бізнес-програм). 

� Відповідність змісту ОП запитам стейкхолдерів. 
� Комерціалізація наукових проєктів, досліджень

� Фізичний і моральний знос матеріально-технічної
бази. 

� Структура та обсяги фінансування ЗВО. 
� Наявність власного кампусу

�Попит на ОП. 
� Відчуття сучасних трендів щодо формування ЦП. 
�Наявний людський капітал задля реалізації

іміджевих, бізнес-програм, тренінгів, курсів, 
проєктів, досліджень тощо

� Відповідність НПП Ліцензійним умовам. 
� Наявність прогресивних, відомих і

продуктивних науковців. 
� Технологічні умови

КЛЮЧОВІ РЕСУРСИ

КЛЮЧОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

КЛЮЧОВІ ПАРТНЕРИ, СТЕЙКХОЛДЕРИ

КАНАЛИ НАДАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ

Диверсифікація доходів від: 
- освітньої діяльності, у т. ч. онлайн-курсів; 
- досліджень, проєктної, міжнародної діяльності; 
- бізнес-форумів, конференцій, програм підвищення

кваліфікації, інших заходів; 
- оренди тощо

� Бізнес-підхід до організації діяльності. 
� Відчуття тенденцій ринку освітніх послуг. 
� Гнучкість щодо диверсифікації діяльності. 
� Швидкість реакції та зміна напрямків

діяльності. 
� Формування попиту на дослідження, освітні

послуги в партнерів, стейкхолдерів

� Фінансова підтримка партнерів. 
� Благодійні внески. 
� Розроблення ЦП на замовлення партнерів. 
� Приріст зарахувань, наповнюваність груп

� Екосистема інновацій. 
� Формальна взаємодія з партнерами. 
� Пасивна взаємодія зі стейкхолдерами. 
� Невідповідність очікувань стейкхолдерів

� Ефективність маркетингових заходів. 
� Приріст або збереження зарахувань. 
� Співвідношення випуску та зарахування

� Реклама, профорієнтаційні заходи, соціальні
мережі, наявна розгалужена мережа
просування ЦП, маркетингові дашборди

- Наявність КРІ-показників. 
- Стратегія ЗВО

� Збалансування доходів і витрат, активів і пасивів. 
� Структура фінансування. 
� Наявність фінансової моделі (балансова модель, 

модель доходів, витрат та інвестицій, фінансових
результатів, ціноутворення, фінансування та ін.). 

� Дашборди для прийняття управлінських рішень

Рис. 2. Чинники фінансової стійкості університету відносно  
компонентів економічної моделі

Побудовано автором.
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й отримання додаткових доходів, 
що позитивно впливає на фінансову 
стійкість); опосередковані (відповід-
ність науково-педагогічних праців-
ників (НПП) Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності 
(у разі невідповідності ЗВО не може 
диверсифікувати ЦП, а в критичних 
ситуаціях – набирати на існуючі ОП, 
отримати акредитацію, що негатив-
но вплине на здатність ЗВО генеру-
вати доходи, його репутацію, попит 
із боку абітурієнтів та, як наслідок, 
на фінансову стійкість); наявність 
прогресивних, відомих і продуктив-
них науковців (підвищує здатність 
формувати ЦП і генерувати додатко-
ві доходи від ОП і досліджень); тех-
нологічні умови (наявність сучасних 
інформаційних ресурсів, потужної 
технологічної бази поліпшує конку-
рентоспроможність університету, 
якість надання послуг, а отже, пози-
тивно відображається на фінансовій 
стійкості ЗВО)).

3. Ключові види діяльності: прямі 
(диверсифікація доходів від освіт-
ньої діяльності, у т. ч. онлайн-курсів, 
досліджень, проєктної, міжнародної 
діяльності, бізнес-форумів, конфе-
ренцій, програм підвищення кваліфі-
кації, інших заходів, оренди тощо) – 
здатність ЗВО до диверсифікації 
доходів позитивно впливає не лише 
на їх обсяг, а й на формування спри-
ятливого фінансового простору як у 
поточному, так і в довгостроковому 
періодах, що є невід’ємною умовою 
фінансової стійкості університету; 
опосередковані (бізнес-підхід до ор-
ганізації діяльності; відчуття тенден-
цій ринку освітніх послуг; ґнучкість 
щодо диверсифікації діяльності; 
швидкість реакції та зміна напрямків 
діяльності; формування попиту на 

дослідження, освітні послуги в парт-
нерів, стейкхолдерів) – усі ці чинни-
ки характеризують якість і прогре-
сивність рішень університетського 
менеджменту, зміну традиційних 
підходів до управління на бізнесові 
тощо, а це згодом підвищує фінансо-
ву стійкість ЗВО.

4. Ключові партнери, стейкхол-
дери: прямі (фінансова підтримка 
партнерів, благодійні внески, розро-
блення ЦП на замовлення партнерів, 
приріст зарахувань, наповнюваність 
груп) – ці чинники безпосередньо 
впливають на фінансову стійкість 
ЗВО, його можливість нарощувати 
й диверсифікувати доходи в поточ-
ному та довгостроковому періодах, 
формувати сприятливий фінансовий 
простір; опосередковані (екосисте-
ма інновацій, формальна взаємодія 
з партнерами, пасивна взаємодія зі 
стейкхолдерами, невідповідність очі-
кувань стейкхолдерів та ін.) – хоча ці 
чинники безпосередньо не вплива-
ють на фінансову стійкість, їх відсут-
ність чи неякісна реалізація негатив-
но позначаються на здатності ЗВО 
генерувати доходи.

5. Канали надання та просування: 
прямі (ефективність маркетингових 
заходів проявляється в прирості за-
рахованих завдяки популяризації 
програм, формуванню попиту на ЦП, 
просуванню програм тощо, що при-
зводить до зростання доходів ЗВО в 
поточному й довгостроковому пері-
одах (залежно від терміну реалізації 
програм); приріст або збереження 
зарахувань (основним джерелом до-
ходів університетів є здобувачі, тому 
максимальне наближення зарахо-
ваних до випуску сприяє фінансовій 
стійкості)); опосередковані (реклама, 
профорієнтаційні заходи, соціальні  
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мережі, наявна розгалужена мере-
жа просування ЦП, маркетингові 
дашборди) – наявність каналів на-
дання та просування ЦП у ЗВО свід-
чить про бізнес-підхід до організації 
діяльності, проте ефективність цих 
заходів не завжди є прийнятною, 
оскільки потребує додаткових дже-
рел фінансування, які в більшості 
ЗВО наразі не надаються, а також 
професіоналів, здатних просувати 
ЦП на ринку освітніх послуг; проте, 
якщо такі заходи професійно реалі-
зуються в університеті, це позитивно 
впливає на фінансову стійкість.

6. Фінансову модель: прямі (зба-
лансування доходів і витрат, активів 
та пасивів, структура фінансування; 
наявність фінансової моделі (ба-
лансова, модель доходів, витрат та 
інвестицій, фінансових результатів, 
ціноутворення, фінансування та ін.); 
фінансові дашборди для прийняття 
управлінських рішень) – зазначені 
чинники є ознакою здійснення в уні-

верситеті професійного фінансового 
менеджменту, інструментами діа-
гностики фінансової стійкості, при-
йняття управлінських рішень щодо 
забезпечення сталого розвитку; опо-
середковані (наявність КРІ-показни-
ків, стратегія ЗВО).

Поведінкові, або опосередковані, 
чинники (рис. 3) безпосередньо не 
впливають на фінансову стійкість 
університету, зазвичай їх вплив на 
його діяльність неможливо оціни-
ти фінансово, проте саме вони є ін-
струментами досягнення поточної 
і стратегічної фінансової стійкості. 
Поведінкові чинники великою мірою 
визначають рішення стейкхолдерів і 
партнерів щодо вибору ЦП, взаємодії 
зі ЗВО, а також спроможність отриму-
вати потенційні доходи. 

Чинники цієї групи доцільно поді-
лити на:

1) іміджеві, репутаційні: лідер-
ство, місце ЗВО в міжнародних і на-
ціональних рейтингах, якісний склад 

Рис. 3. Поведінкові (опосередковані) чинники фінансової стійкості  
університету

Побудовано автором.

ПОВЕДІНКОВІ (ОПОСЕРЕДКОВАНІ) ЧИННИКИ

Стимулюючі  
(маркетингові)

Іміджеві,  
репутаційні Інституційні Управлінські

 Лідерство
 Місце ЗВО в міжнародних, 
національних рейтингах
 Якісний склад НПП
 Якість реалізації ціннісної 
пропозиції
 Академічна репутація
 Ірраціональність очікувань 
потенційних стейкхолдерів
 Перспективи  
працевлаштування
 Здатність продукувати  
престижні, іміджеві,  
інноваційні, бізнес-програми

 Реклама

 Профорієнтаційні заходи

 Партнерські  
взаємовідносини із 
ключовими партнерами 
та стейкхолдерами

 Популяризація ЦП

 Успішні проєкти

 Наявність сучасного МТЗ

 Місце розташування

 Ресурсне забезпечення

 Цінова політика

 Наявність кампусу, ака-
демічного містечка

 Стратегічне й тактичне  
планування

 Корпоративна модель 
управління

 Ефективність рішень 
управлінського  
менеджменту

 Здатність формувати 
попит на ЦП
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НПП, якість реалізації ЦП, академіч-
на репутація, ірраціональність очі-
кувань потенційних стейкхолдерів, 
перспективи працевлаштування 
здобувачів, здатність продукувати 
престижні, іміджеві, інноваційні, біз-
нес-програми;

2) стимулюючі (маркетингові): 
реклама, проведення профорієнта-
ційних заходів у школах, ЗВО, наяв-
ність партнерських взаємовідно-
син із ключовими партнерами та 
стейкхолдерами, популяризація ЦП, 
успішні проєкти;

3) інституційні: наявність сучас-
ного матеріально-технічного забез-
печення (МТЗ), місце розташування, 
ресурсне забезпечення, цінова полі-
тика, наявність кампусу, академічно-
го містечка;

4) управлінські: практика стра-
тегічного й тактичного планування, 
корпоративна модель управління, 
ефективність рішень управлінського 
менеджменту, здатність формувати 

попит на ціннісні пропозиції на рівні 
як університету, так і його структур-
них підрозділів (інститутів, факуль-
тетів, кафедр тощо).

За характером впливу на фінан-
сову стійкість чинники поділяються 
на зовнішні та зовнішні (рис. 4). Дія 
перших обумовлена зовнішнім се-
редовищем, тож до них університети 
можуть лише адаптуватися, гнучко 
реагуючи на їх вплив. Такими чин-
никами є: законодавче регулювання 
діяльності ЗВО, наявне конкурентне 
середовище, динаміка народжува-
ності, зміна чисельності випускни-
ків, обсяг бюджетних асигнувань на 
освіту, підходи до розподілу фінансу-
вання між ЗВО, інтернаціоналізація 
освітніх послуг та ін.

Внутрішні чинники є керовани-
ми та визначаються ефективністю 
діяльності ЗВО, а їх вплив на фінан-
сову стійкість – наявним ресурсним 
забезпеченням, професіоналізмом 
університетського менеджменту, 

Рис. 4. Розподіл чинників за характером впливу на фінансову стійкість 
університету

Побудовано автором.

• Законодавче регулювання  
діяльності ЗВО.

• Конкурентне середовище.
• Динаміка народжуваності,  

зміна чисельності випускників.
• Попит на освітні програми.
• Обсяг бюджетних асигнувань  

на освіту.
• Підходи до розподілу  

фінансування між ЗВО.
• Інтернаціоналізація освітніх 

послуг.
• Інші

• Фінансові резерви.
• Професійний досвід фінансового менеджменту ЗВО.
• Кількість зарахувань.
• Ціна на освітні послуги.
• Структура освітніх програм.
• Структура фінансування.
• Структура контингенту.
• Диверсифікація доходів.
• Наявність фінансової моделі університету.
• Якість надання освітніх послуг і досліджень.
• Відсоток відрахувань здобувачів.
• Повільна адаптація до потреб ринку освітніх послуг.
• Здатність відчувати сучасні освітні тренди (пропонувати альтернативні ЦП, 

формувати попит, створювати ЦП на запит стейкхолдерів і партнерів).
• Комерціалізація матеріальних активів.
• Наявні ресурси (матеріальні, трудові, фінансові).
• Витратомісткість надання освітніх послуг та ін.

Зовнішні Внутрішні

ЗА ХАРАКТЕРОМ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ
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сукупністю поведінкових чинни-
ків. Серед них доцільно виокремити 
такі, як: наявність фінансових ре-
зервів, професійний досвід фінан-
сового менеджменту ЗВО, тенденції 
зміни кількості зарахувань, ціни на 
освітні послуги, структура освітніх 
програм, структура фінансування, 
структура контингенту, диверсифі-
кація доходів, наявність фінансової 
моделі університету, якість надання 
освітніх послуг і досліджень, відсо-
ток відрахувань здобувачів, повільна 
адаптація до потреб ринку освітніх 
послуг, здатність відчувати сучасні 
освітні тренди (пропонувати альтер-
нативні ціннісні пропозиції, форму-
вати попит, створювати ЦП на запит 
стейкхолдерів і партнерів), комерці-
алізація матеріальних активів, наяв-
ні ресурси (матеріальні, трудові, фі-
нансові), витратомісткість надання 
освітніх послуг та ін.

Підставою для обґрунтування 
ознак і формування цілісної класи-
фікації чинників якісного й кількіс-
ного впливу на фінансову стійкість 
ЗВО став аналіз поглядів наукової 
спільноти. Традиційно чинники 
поділяються: за характером впли-
ву – на зовнішні та внутрішні; за-
лежно від терміну дії – на поточні і 
стратегічні. Фінансова стійкість ЗВО 
розглядається здебільшого крізь 
призму його здатності отримувати 
позитивний фінансовий результат 
за рахунок диверсифікації доходів 
та оптимізації витрат. В умовах ско-
рочення бюджетного фінансування 
визначення чинників за ступенем 
впливу на фінансовий результат є 
необхідним для їх поділу на дохідні 

й витратні. Особливу групу станов-
лять поведінкові, або опосередкова-
ні, чинники, що включають іміджеві, 
репутаційні, стимулюючі (марке-
тингові), інституційні, управлінські. 
Вплив цієї групи чинників неможли-
во безпосередньо оцінити в розрізі 
фінансової стійкості університетів, 
проте саме вони великою мірою ви-
значають рішення стейкхолдерів, 
партнерів щодо вибору ціннісної 
пропозиції, встановлення та про-
довження партнерських відносин, 
що є підґрунтям для отримання до-
ходів університетами. 

Визначено чинники відносно 
компонентів економічної моделі 
університету, котрі загалом поділя-
ються на прямі й опосередковані, 
справляють як кількісний, так і якіс-
ний вплив на діяльність ЗВО, забез-
печуючи певну фінансову стійкість. 
Відносно таких компонентів еконо-
мічної моделі, як ціннісна пропози-
ція, ключові ресурси, ключові види 
діяльності, ключові партнери, стей-
кхолдери, канали надання та просу-
вання, фінансова модель, визначено 
чинники прямого й опосередкова-
ного впливу. 

Запропонована класифікація чин-
ників забезпечення фінансової стій-
кості університетів не є вичерпною 
та може доповнюватися залежно від 
індивідуальних особливостей ЗВО 
(типу, видів діяльності, місця розта-
шування, переліку спеціальностей 
тощо), національних і глобальних 
викликів вищої освіти. Подальші 
дослідження будуть спрямовані на 
оцінювання чинників забезпечення 
фінансової стійкості університетів.
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FACTORS OF ENSURING FINANCIAL STABILITY  
OF UNIVERSITIES DURING THE PANDEMIC AND MILITARY 

AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The issue of identification and systematization of factors to ensure the financial 
stability of universities is due to the transformations and a new paradigm of the higher 
education institutions' activities. Covid-19 crisis, reduction of budget funding, a decrease of 
the students’ enrollment, change of the forms of the learning process, requests of potential 
applicants for educational services, lack of income by universities in a pandemic, ability to 
adapt and maintain educational and scientific activities during uncertainty are tools to 
ensure the financial stability of universities. The aim of the article is to study the impact 
factors and to determine the classification features of the financial stability of the university 
by systematizing and explaining them. The research was carried out using a dialectical 
method to substantiate discussion approaches to determining the factors of financial 
stability of the higher education institutions; a method of analysis to identify and determine 
the influence of factors in accordance with the classification features; synthesis method for 
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combining certain features and factors influencing financial stability into a holistic 
classification. The main scientific result of the study is a holistic classification of factors to 
ensure the financial stability of universities according to certain features. Preliminary 
research in this direction and views of the scientific community are the scientific basis for 
identifying the factors of financial stability of the higher education institutions. The 
classification contains the distribution of factors based on the following: depending on the 
duration – current and strategic; regarding the nature of the impact – external and internal; 
by the degree of impact on the financial result – incomes and expenses; concerning the 
components of the economic model – factors of direct and indirect influence, distributed in 
relation to the value proposition – key resources, key activities, key partners, stakeholders, 
channels of supply and promotion, financial model. Significant influence on the financial 
stability of the university is exerted by behavioral or indirect factors, in particular: image, 
reputation; stimulating (marketing); institutional; managerial. Systematization of factors 
according to the proposed classification is a tool for making managerial decisions to ensure 
the current and strategic financial stability of the university.
Keywords: university, financial stability, factors of financial stability of universities, drivers, 
classification of factors of financial stability.
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ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ1

Анотація. У статті розглянуто стан імплементації положень Закону України «Про 
вищу освіту», орієнтованих на модернізацію вітчизняної вищої освіти; проведено 
оцінку євроінтеграційної спрямованості реалізованих заходів та використаних ін-
струментів. Висвітлено результати комплексного дослідження всіх складників сис-
теми вищої освіти, а саме динаміку змін кількісних і якісних характеристик мережі 
закладів освіти та контингентів учасників освітнього процесу, структури вищої 
освіти й методології формування змісту освіти (введення сучасних рівнів і ступенів, 
переліку спеціальностей, упровадження нових стандартів та освітніх програм).  
Оцінено процес розв’язання ключової освітньої проблеми – створення прозорої й ефек-
тивної системи забезпечення якості вищої освіти, у т. ч. Національного агентства  
із забезпечення якості вищої освіти як органу управління в цій сфері. Проаналізовано 
зміни та доповнення, внесені до Закону, їх цільову спрямованість і обґрунтованість 
окремих із них. Окреслено напрями подальших досліджень. Установлено, що в процесі 
імплементації положень Закону України «Про вищу освіту», який за період його чинно-
сті теж змінювався, у вітчизняній вищій школі вибудовано цілісні системи вищої 
освіти та забезпечення її якості, що робить українську вищу освіту більш конкурен-
тоспроможною на міжнародному ринку освітніх послуг і ринку праці, наближаючи  
її до європейських стандартів якості, а також прискорює процес інтеграції України  
в європейський освітній простір вищої освіти.
Ключові слова: модернізація, система, імплементація, якість вищої освіти, євроін-
теграція, конкурентоспроможність.
JEL classification: 121, 123.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-35-44.

1 Матеріал базується на результатах прикладної науково-дослідної роботи «Дослідження  
модернізації структури і змісту вищої освіти у контексті імплементації Закону України «Про 
вищу освіту»», яка виконується співробітниками ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
протягом 2016–2022 рр. 

Висвітлення в пропонованій стат-
ті результатів багаторічного комп-
лексного дослідження процесу мо-

дернізації структури і змісту вищої 
освіти, формування у вітчизняній 
вищій школі завершеної системи 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 2 (18)

ВИЩА ОСВІТА

36

вищої освіти, ефективної системи 
забезпечення якості освітнього про-
цесу та якості вищої освіти, а також 
оцінювання авторами відповідності 
прийнятих рішень і використаних 
механізмів міжнародних критеріїв та 
стандартів якості зумовлює актуаль-
ність цієї публікації.

Метою статті є підбиття підсумків 
досліджень щодо: 

 – стану впровадження в освітню 
практику положень Закону України 
«Про вищу освіту» (далі – Закон) у 
частині модернізації складників сис-
теми вітчизняної вищої освіти (далі – 
система ВВО), а саме: мережі закладів 
вищої освіти; контингентів учасників 
освітнього процесу; рівнів та ступенів 
(кваліфікацій) вищої освіти; галузей 
знань і спеціальностей, стандартів 
освітньої діяльності та стандартів 
вищої освіти; освітніх і наукових 
програм; органів управління у сфері 
вищої освіти; 

 – побудови цілісної системи забез-
печення якості вищої освіти (далі – 
система ЗЯВО), утворення Національ-
ного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (НАЗЯВО) та його діяль-
ності як одного з органів управління у 
сфері вищої освіти, організаційно-ме-
тодичного складника системи ЗЯВО;

 – відповідності заходів, реалізо-
ваних Міністерством освіти і науки 
України, іншими зацікавленими орга-
нами та структурами, й використаних 
ними механізмів, спрямованих на 
модернізацію освітнього процесу та 
поліпшення якості вищої освіти, єв-
ропейським критеріям і стандартам 
якості Європейського простору вищої 
освіти (далі – ЄПВО); 

 – змін та доповнень, внесених до 
Закону, їх цільової спрямованості та 
обґрунтованості окремих із них.

Окрім того, актуальність статті 
зумовлена комплексним характе-
ром дослідження процесів побудо-
ви в українській вищій школі ціліс-
ної системи ВВО та системи ЗЯВО, 
що робить вітчизняну вищу освіту 
більш конкурентоспроможною на 
міжнародному ринку освітніх послуг 
і ринку праці, прискорює процес її ін-
теграції в ЄПВО. Важливим також є 
інформування науково-педагогічної 
громадськості про ці сучасні процеси 
в освітньому середовищі.

Методика досліджень базувалася 
на аналізі динаміки змін статистич-
них показників мережі ЗВО й контин-
гентів учасників освітнього процесу, 
окресленні стійких тенденцій розвит-
ку та формулюванні пропозицій щодо 
зменшення впливу негативних про-
явів на процеси в освітньому середо-
вищі вищої школи; порівнянні й вста-
новленні відповідності прийнятих 
органами управління рішень і реалі-
зованих заходів завданням та цілям, 
визначеним положеннями Закону 
щодо модернізації структури, змісту й 
підвищення якості вищої освіти.

Фундаментальні та окремі при-
кладні проблеми розвитку системи 
освіти в Україні, у т. ч. стосовно ре-
формування вищої освіти, поліп-
шення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти вивчаються 
науковцями, організаторами вищої 
освіти й широко обговорюються в 
науково-педагогічній пресі. Серед 
фундаментальних праць варто від-
значити дослідження Національної 
академії педагогічних наук України 
під загальною редакцією В. Г. Креме-
ня про стан і перспективи розвитку 
вітчизняної освіти [1], монографію 
Ю. М. Рашкевича щодо нових підхо-
дів до розроблення стандартів вищої 
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освіти в умовах євроінтеграції [2]. 
Методологію та методику побудови 
сучасних освітніх програм висвітле-
но В. М. Захарченком зі співавторами 
[3]. Водночас комплексне системне 
дослідження впровадження в освіт-
ню практику положень Закону, спря-
мованих на модернізацію структури 
і змісту вищої освіти, створення сис-
теми ЗЯВО та побудову цілісної сис-
теми ВВО, не проводилося.

Згідно із Законом [4], складовими 
системи ВВО є: заклади вищої освіти 
всіх форм власності; учасники освіт-
нього процесу; рівні та ступені (ква-
ліфікації) вищої освіти; галузі знань 
і спеціальності; стандарти освітньої 
діяльності (СОД) та стандарти вищої 
освіти (СВО)1; освітні й наукові про-
грами; органи, що здійснюють управ-
ління у сфері вищої освіти. Розгляне-
мо, як розвивалися та модернізува-
лися складники системи ВВО в про-
цесі імплементації положень Закону. 

Аналіз змін базових складників 
системи ВВО (мережі ЗВО та контин-
гентів учасників освітнього процесу) 
свідчить, що протягом 1990–2008 рр. 
кількість ЗВО в Україні неконтрольо-
вано збільшилася зі 149 до 353 за-
кладів (у 2,4 раза), а чисельність сту-
дентів – із 881 тис. до майже 2,4 млн 
осіб (у 2,7 раза). За 2008–2021 рр. 
мережа скоротилася на 62 заклади 
(17,7 %), а контингент студентів – на 
1 042 498 осіб (43,9 %); більш ніж на 
2 тис. осіб (31,9 %) зменшилось і се-
реднє число здобувачів вищої освіти 
в розрахунку на один ЗВО. Знижуєть-
ся частка викладачів із вченим зван-
ням доцента. Нині в 287 вітчизняних 
ЗВО навчається 1,3 млн осіб, працює 
1 У Законі редакції 2021 р. СОД замінено на 
ліцензійні умови провадження освітньої ді-
яльності, а СВО – на ліцензійні умови прова-
дження вищої освіти.

110 тис. викладачів, середній кон-
тингент становить 4,6 тис. студентів 
на один заклад [5]. 

Зменшення контингенту студентів 
є загрозою ефективному функціону-
ванню як окремого закладу освіти, 
так і системи ВВО в цілому. Існуван-
ня певних ЗВО може стати економіч-
но необґрунтованим і недоцільним. 
За таких умов посилюватимуться 
міграційні процеси в студентському 
середовищі та серед науково-педаго-
гічних кадрів, зростатиме їх відплив 
до більш престижних вітчизняних 
університетів чи за кордон. Інтенсив-
нішими стануть процеси скорочен-
ня мережі ЗВО через їх укрупнення 
(об’єднання) для забезпечення якіс-
ного освітнього процесу й ефективної 
наукової діяльності; слід очікувати 
системної оптимізації мережі держав-
них ЗВО, створення дослідницьких 
університетів, розвитку закладів осві-
ти, орієнтованих на потреби регіонів. 
Погіршення якісних показників на-
уково-педагогічного персоналу ЗВО 
(особливо зменшення чисельності 
молодих викладачів із вченим зван-
ням доцента) є сигналом для прове-
дення глибокого аналізу теперішньої 
системи підготовки й атестації нау-
ково-педагогічних кадрів вищої ква-
ліфікації, підвищення їх соціального 
статусу, мотивації та відповідальності 
за якість освітніх послуг.

Аналіз реалізації положень  
Закону, спрямованих на модерніза-
цію структури вищої освіти, онов-
лення її змісту, впровадження сучас-
них принципів і механізмів організа-
ції освітнього процесу, показав, що в 
галузі вітчизняної вищої освіти:

 – створена та постійно вдоско-
налюється багаторівнева правова й 
нормативно-методична база з питань 
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імплементації Закону, яка налічує 
понад 120 нормативно-правових і 
організаційно-методичних докумен-
тів, у т. ч. більш ніж 30 законодавчих 
актів, 15 постанов КМУ, 80 наказів та 
листів МОН;

 – сформовані й регулярно оновлю-
ються організаційні структури, відпо-
відальні за імплементацію положень 
Закону, а саме: Науково-методична 
рада МОН (НМР), Сектор вищої осві-
ти НМР, науково-методичні комісії 
(НМК); організовано їх взаємодію 
зі ЗВО, іншими стейкхолдерами. На 
конкурсних засадах за галузевим 
принципом створено 19 НМК, у робо-
ті яких беруть участь майже 300 осіб 
(остання ротація їхніх персональних 
складів відбулась у 2019 р.);

 – із урахуванням європейських 
стандартів модернізовано структуру 
вищої освіти. Національну рамку ква-
ліфікацій (НРК) частково приведено у 
відповідність із Рамкою кваліфікацій 
ЄПВО (РК ЄПВО). Рівні: початковий 
(короткий цикл), перший (бакалавр-
ський), другий (магістерський), третій 
(освітньо-науковий/освітньо-твор-
чий), науковий. Ступені: молодший 
бакалавр, бакалавр, магістр, доктор 
філософії / доктор мистецтв, доктор 
наук, які відповідають (беручи до 
уваги зміни, внесені Законом України 
«Про освіту») 5–8-му кваліфікаційним 
рівням НРК і частково РК ЄПВО;

 – упроваджено в освітню практику 
новий, наближений до європейського, 
перелік галузей знань та спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготов-
ка здобувачів вищої освіти. Він став 
більш інтегрованим і зрозумілим для 
студентів. Замість 48 галузей знань, 
144 напрямів та понад 500 спеціаль-
ностей уведено 29 галузей знань і 
122 спеціальності. Крім того, у спе-

ціальності 014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)» 
запроваджено 14 предметних спеці-
альностей; 

 – розроблено та введено в дію 
СВО бакалавра, завершується затвер-
дження стандартів магістра. З 2019 р. 
затвердження СВО здійснюється в 
передбачений Законом спосіб – за 
погодженням із НАЗЯВО. Станом на 
кінець липня 2021 р. затверджено й 
уведено в дію 107 бакалаврських і 
88 магістерських стандартів. Відсутні 
СВО магістерського рівня більш ніж 
20 спеціальностей. Хоча на початок 
2020 р. було розроблено та розміщено 
для обговорення понад 10 проєктів 
стандартів доктора філософії / докто-
ра мистецтва, до цього часу не затвер-
джено жодний із них [6];

 – введено в законодавче поле про-
цес акредитації освітніх програм (ос-
вітньо-професійних, освітньо-творчих, 
освітньо-наукових), через реалізацію 
яких здійснюється змістове напов-
нення освітнього процесу. Відповідно 
до положень Закону, програми розроб-
ляються ЗВО згідно з вимогами СВО та 
акредитуються НАЗЯВО. Проблемою 
було те, що університети мусили це 
робити в умовах відсутності затвер-
джених стандартів, Положення про 
акредитацію освітніх програм і дію-
чого НАЗЯВО. У цій ситуації Законом 
України «Про освіту» було внесено 
зміни до чинного Закону, що дали 
змогу МОН акредитувати освітні 
програми в порядку, передбаченому 
нормативними актами, які були роз-
роблені у 2001 та 2012 рр. для акре-
дитації напрямів і спеціальностей [7].  
З 2019 р. акредитація освітніх програм 
здійснюється НАЗЯВО, як передбачено 
Законом. За цей час НАЗЯВО акредито-
вано 1498 освітніх програм бакалавра 
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(у 2019 р. – 10, у 2020 і 2021 рр. – по 
744), 871 освітню програму магі-
стра (у 2019 р. – 132, у 2020 р. – 546,  
у 2021 р. – 193), 827 освітніх програм 
доктора філософії (у 2020 р. – 226,  
у 2021 р. – 601) [8]. Слід зазначити, що, 
за інформацією МОН, на кінець 2021 р. 
жодний стандарт доктора філософії не 
був затверджений.

Проаналізуємо результати ство-
рення й діяльності НАЗЯВО – по-
стійно діючого колегіального орга-
ну управління у сфері забезпечення 
якості вищої освіти, важливої ланки 
системи ЗЯВО. До 2019 р. у вітчизня-
ній вищій освіті були відсутні реко-
мендовані стандартами якості ЄПВО 
складники цієї системи, такі як зо-
внішнє оцінювання якості діяльності 
ЗВО та незалежні установи оціню-
вання й забезпечення якості. Тому 
всі документи та процеси, у розроб-
ленні й упровадженні котрих мала 
би брати участь незалежна агенція 
забезпечення якості, створювалися, 
вводилися в дію та оцінювалися МОН 
самостійно або через підпорядковані 
йому установи. Нині в законодавче 
поле введено процедури й механіз-
ми забезпечення і контролю якості 
освітньої діяльності та якості вищої 
освіти, зокрема акредитації освітніх 
програм та інституційна акредита-
ція ЗВО, погодження СВО. Створення 
НАЗЯВО розпочалося згідно зі ст. 17 
Закону, прийнятого 1 липня 2014 р. 
і введеного в дію постановою Кабі-
нету Міністрів України від 15 квітня 
2015 р., а перше робоче засідання від-
булося аж 21 січня 2019 р. Із почат-
ком діяльності НАЗЯВО фактично за-
працювала цілісна система ЗЯВО ра-
зом зі всіма її складовими (внутріш-
нє й зовнішнє забезпечення якості 
освітнього процесу та якості вищої 

освіти, забезпечення якісної діяльно-
сті самого агентства) [9].

Варто зауважити, що 13 жовтня 
2021 р. Верховний Суд України ска-
сував рішення конкурсної комісії та 
відповідне розпорядження КМУ про 
затвердження чинного складу НАЗЯВО 
через недотримання процедури об-
рання членів, заблокувавши таким 
чином його діяльність. Утім, менш ніж 
через місяць, а саме 2 листопада, Вер-
ховна Рада України законодавчо роз-
блокувала роботу агентства й доручи-
ла КМУ затвердити його тимчасовий 
склад, зупинити оголошений конкурс 
та внести зміни до Закону щодо по-
рядку формування персонального 
складу НАЗЯВО. 2 грудня 2021 р. КМУ 
затвердив тимчасовий склад НАЗЯВО 
відповідно до того, що був визначе-
ний до рішення Верховного Суду [10], 
а вже наступного дня відбулося чер-
гове засідання агентства.

Розглянемо зміни й доповнення, 
внесені до Закону [4]. Порівняння 
текстів Закону в редакції 2014 р. та 
2021 р. свідчить, що за час його чин-
ності 51 із 79 статей зазнала змін 
і доповнень. Для цього Верховною 
Радою України прийнято додатково 
42 відповідних законодавчих акти:  
у 2014 р. – 1, у 2015 р. – 9, у 2016 р. – 7, 
у 2017 р. – 8, у 2018 та 2019 рр. – по 
2, у 2020 р. – 7, у 2021 р. – 6. Змі ни, 
зокрема, стосувались і статей п’яти 
перших розділів Закону, реалізація 
положень яких була предметом на-
шого дослідження. 

Принципово змінено зміст і струк-
туру розділу ІІІ «Стандарти освітньої 
діяльності та вищої освіти». У редакції  
2021 р. він має назву «Ліцензійні 
умови та стандарти вищої освіти». 
Статтю 9 «Стандарти освітньої діяль-
ності» змінено, й тепер вона має назву 
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«Ліцензійні умови, галузі знань та 
спеціальності». Правомірність вилу-
чення СОД є дискусійною виходячи 
з того, що в редакції 2021 р. поло-
ження про розроблення стандартів 
збережено без змін (абз. 1 ч. 6 ст. 13 
«Повноваження центрального орга-
ну виконавчої влади у сфері освіти і 
науки»). Слід зазначити, що ст. 9 у ре-
дакції 2014 р. (під назвою «Стандар-
ти освітньої діяльності», якими вста-
новлювалися вимоги до кадрового, 
навчально-методичного, матеріаль-
но-технічного та інформаційного за-
безпечення освітнього процесу) не 
була реалізована й у 2019 р. вилуче-
на із Закону. Також із переліку склад-
ників системи ВВО вилучено СОД і 
СВО та замінено на ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності й 
ліцензійні умови провадження вищої 
освіти. При цьому останній термін 
відсутній в освітньому законодавстві.

Суттєві зміни та доповнення вне-
сено до положень розділу ІV «Управ-
ління у сфері вищої освіти». У п. 5 
ст. 11 «Система вищої освіти» слово 
«стандарти» замінено на «ліцензійні 
умови провадження».

Зміни до розділу V «Забезпечення 
якості вищої освіти» спрямовані пе-
реважно на уточнення статусу та об-
меження повноважень НАЗЯВО. Про 
це свідчать вилучення: із ч. 1 ст. 17 
«Статус Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти» 
фрази «уповноваженим цим Законом 
на реалізацію державної політики 
у сфері забезпечення якості вищої 
освіти»; із ч. 1 ст. 18 «Повноваження  
НАЗЯВО» пункту 3 стосовно прове-
дення ліцензійної експертизи та під-
готовки експертного висновку щодо 
видачі ліцензії на провадження ос-
вітньої діяльності; пункту 4 про фор-

мування й подання МОН пропозицій 
стосовно переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фа-
хівців у ЗВО; пункту 9, яким надава-
лися повноваження розробляти поло-
ження про акредитацію спеціалізова-
них вчених рад, здійснювати їх акре-
дитацію та контролювати діяльність.

Практично повністю оновлено 
зміст ст. 19 «Склад Національного 
агентства із забезпечення якості ви-
щої освіти». Принципово новою (та, 
як виявилось, ефективною) є ч. 6 цієї 
статті, якою встановлюється порядок 
організації та проведення конкурсно-
го відбору членів НАЗЯВО, формуван-
ня конкурсної комісії й визначаються 
її повноваження. Суттєвим доповнен-
ням стало введення до складу конкур-
сної комісії (загальним числом 9 осіб) 
чотирьох іноземних фахівців, делего-
ваних структурами ЄПВО.

Статтю 24 «Ліцензування освіт-
ньої діяльності» розширено поло-
женнями, спрямованими на реа-
лізацію вимог щодо провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, встановлених Ліцензійними 
умовами. Вилучено положення ч. 2 
цієї статті, яким передбачалося про-
ведення НАЗЯВО ліцензійної експер-
тизи. Визначено роль Єдиної держав-
ної електронної бази освіти (ЄДЕБО) 
в ліцензійному процесі, введено тер-
мін «орган ліцензування», яким замі-
нено «центральний орган виконав-
чої влади у сфері освіти і науки». 

Статтю 25 «Акредитація» допов-
нено положенням про визнання в 
Україні сертифікатів про акредита-
цію освітніх програм, виданих іно-
земними акредитаційними органа-
ми чи агентствами із забезпечення 
якості вищої освіти, перелік яких за-
тверджує Уряд. Додатково внесено 
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ст. 251 «Інституційна акредитація за-
кладів вищої освіти», якою НАЗЯВО 
вповноважується проводити інсти-
туційну акредитацію ЗВО. Сертифі-
кат про отримання інституційної 
акредитації надає право університе-
ту самостійно акредитувати власні 
освітні програми. 

Суттєво змінено статус національ-
ного ЗВО (ст. 29): ч. 3 «Національний 
заклад вищої освіти має право» вилу-
чено, як і строк дії статусу та участь 
НАЗЯВО у процесі його надання. Нині 
статус національного ЗВО – це лише 
почесний рівень, що зазначається в 
офіційній назві університету.

Зі ст. 30 «Дослідницький універ-
ситет» вилучено вимогу мати статус 
національного ЗВО для здобуття ста-
тусу дослідницького університету, 
а також зменшено термін дії такого 
статусу – із семи до п’яти років. ЗВО, 
що претендують на нього, повинні 
мати інституційну акредитацію, про-
тягом кількох років бути присутніми 
в міжнародних рейтингах, отримува-
ти найвищі показники за підсумками 
державної атестації результатів на-
укової діяльності. МОН розмістив на 
власному сайті проєкт положення про 
дослідницький університет для обго-
ворення ще у 2018 р., проте конкретні 
рішення в цій справі досі відсутні [11].

Дослідженнями нормативно-ме-
тодичної й організаційно-практич-
ної діяльності МОН, НМР, ЗВО, інших 
стейкхолдерів установлено, що в 
процесі імплементації положень За-
кону України «Про вищу освіту» в ча-
стині модернізації її структури і змі-
сту в українській вищій школі вибу-
довано цілісні системи вищої освіти 
та забезпечення якості вищої освіти, 
що робить вітчизняну вищу освіту 
більш конкурентоспроможною на 

міжнародному ринку освітніх послуг 
і ринку праці, наближаючи її до єв-
ропейських стандартів якості, при-
скорює процес її інтеграції в ЄПВО. 
Зокрема:

 – базові показники системи ВВО 
(мережа ЗВО й контингенти учасників 
освітнього процесу) приводяться у 
відповідність із потребами держави 
та суспільства;

 – створено необхідну норматив-
но-правову базу й організаційні струк-
тури, відповідальні за впровадження 
законодавчих норм;

 – структуру вищої освіти приведе-
но у відповідність із оновленою НРК і 
частково РК ЄПВО; 

 – упроваджено новий, наближений 
до європейського, перелік галузей 
знань та спеціальностей;

 – уведено в дію більшість стандар-
тів вищої освіти бакалавра й магістра;

 – створено НАЗЯВО – ключову 
ланку системи забезпечення якості 
вищої освіти; 

 – із початком діяльності НАЗЯВО в 
законодавчому полі застосовуються 
процедури та використовуються меха-
нізми забезпечення й контролю якості 
освітньої діяльності та якості вищої 
освіти, рекомендовані стандартами.

Додаткового дослідження й вирі-
шення в найближчій перспективі по-
требують такі питання: 

1) оптимізація мережі ЗВО з ура-
хуванням глобальних інтеграційних 
процесів, потреб соціально-еконо-
мічного розвитку України в умовах 
децентралізації та забезпечення зба-
лансованості потреб ринку праці й 
можливостей ринку освітніх послуг; 

2) прискорення процесу створен-
ня дослідницьких університетів як 
бази для розвитку третього (доктор-
ського) циклу вищої освіти та вне-
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сення суттєвих змін в організацію 
підготовки кадрів вищої наукової 
кваліфікації;

3) здійснення заходів, спрямова-
них на активізацію й розширення 
участі вітчизняних університетів у 
міжнародних освітніх рейтингах;

4) взаємодія між МОН, НАЗЯВО та 
ЗВО в розв’язанні проблем модер-
нізації підготовки здобувачів док-
торського рівня (доктор філософії / 
доктор мистецтв) шляхом упрова-
дження відповідних СВО й освітніх 
програм, приведення галузей і спе-
ціальностей вищої освіти у відповід-
ність із науковими; 

5) активізація академічних обмі-
нів учасників освітнього процесу че-
рез розширення участі вітчизняних 
університетів у міжнародних (між-
державних, міжуніверситетських) 
програмах;

6) проведення правової експертизи 
тексту Закону України «Про вищу осві-
ту» (у редакції 2021 р.) щодо правомір-
ності терміна «ліцензійні умови прова-
дження вищої освіти» (п. 5 ст. 11 «Си-
стема вищої освіти») та необхідності 
вилучення слів «стандарти освітньої 
діяльності» в абз. 1 ч. 6 ст. 13 «Повнова-
ження центрального органу виконав-
чої влади у сфері освіти і науки».
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programs). The article evaluates the process of solving the key educational problem – 
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National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA). The paper analyses 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню теоретико-методичних засад управ-
ління кар’єрою працівників у закладах вищої освіти. Зокрема, розкрито сутність по-
няття «кар’єра» та наведено його авторське трактування, згідно з котрим кар’єру 
персоналу доцільно розглядати як поетапне просування працівників за службовою 
ієрархією, що відбувається в міру набуття ними практичного досвіду та розвитку 
їхніх професійних, ділових і особистісних рис. Розглянуто підходи науковців до понят-
тя кар’єри персоналу в рамках різних дисциплін. Систематизовано підходи до класи-
фікаційних ознак і видів кар’єри. Також проаналізовано фактори впливу на кар’єру 
працівників закладів освіти та окреслено системний підхід до їх класифікації. Най-
більшу увагу приділено формуванню системи управління кар’єрою працівників у за-
кладах вищої освіти. Зокрема, запропоновано науково-методичний підхід до управлін-
ня кар’єрою персоналу, що передбачає визначення системи управління кар’єрою персо-
налу в закладах вищої освіти як сукупність планування, організації, оцінювання, 
контролю та мотивації кар’єрного просування працівника.
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Сучасна система вищої освіти є 
одним із найголовніших чинників 
підвищення якості людського капі-
талу, генератором нових ідей, запо-
рукою динамічного розвитку еконо-
міки й суспільства в цілому. Необхід-
ною умовою поліпшення функціону-
вання системи вищої освіти України 
є її вдосконалення з урахуванням 
світових тенденцій розвитку вищої 
освіти, що передбачає підвищення 
ефективності використання кадро-
вого потенціалу. Як показують сучас-
ні дослідження, чільне місце у сфері 
управління персоналом у закладах 
вищої освіти посідає кар’єра пер-
соналу, що дає змогу цим закладам 
повніше розкривати та використо-

вувати інтелектуальний потенціал 
своїх працівників, а останнім – бу-
дувати кар’єру, що передбачає отри-
мання задоволення від своєї роботи, 
посади тощо. 

Управління кар’єрою працівників 
досліджували такі вітчизняні й зару-
біжні науковці, як Л. В. Балабанова, 
В. Р. Веснін, В. М. Годшалк, Д. Х. Грін-
хаус, Г. А. Калланан, О. В. Кисельова, 
Т. Н. Крисковець, Л. В. Меркулова, 
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин, М. Е. Моро-
зова та ін. Теоретичний аналіз нау-
кових праць названих учених засвід-
чив, що управління кар’єрою домінує 
в системі професійного розвитку 
персоналу. Водночас недослідженою 
залишається проблема формування 
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системи управління кар’єрою праців-
ників у закладах вищої освіти. З огля-
ду на зазначене є потреба в пошуку 
швидких, дієвих і актуальних рішень 
щодо вдосконалення та розвитку 
кар’єри працівників у зв’язку з нови-
ми завданнями, які постають перед 
вітчизняною системою вищої освіти. 
Зокрема, актуальними питаннями є: 
визначення сутності кар’єри, її видів, 
факторів і основних засад формуван-
ня системи управління кар’єрою пра-
цівників закладів вищої освіти.

Мета дослідження – окреслити те-
оретично-методичні засади форму-
вання системи управління кар’єрою 
персоналу в закладах вищої освіти. 
Відповідно до мети у статті постав-
лено такі завдання: 

 – на основі аналізу наукової літе-
ратури визначити зміст ключових 
дефініцій дослідження;

 – систематизувати класифікаційні 
ознаки й види кар’єри персоналу в 
закладах вищої освіти;

 – розкрити дієві фактори впливу 
на управління кар’єрою персоналу;

 – розробити науковий підхід до фор-
мування системи управління кар’єрою 
персоналу в закладах вищої освіти.

Дослідження сутності та змісту 
управління кар’єрою персоналу в 
ЗВО потребує попереднього уточ-
нення її поняття. Протягом останніх 
декількох років це поняття набуло 
широкої популярності серед україн-
ських учених і практиків, що, у свою 
чергу, спричинило зміну ставлення 
до багатьох процесів та явищ, які сто-
суються управління кар’єрою праців-
ників. Саме тому на сьогодні кар’єра 
вважається надзвичайно важливим 
показником розвитку працівника 
в системі управління персоналом, 
особ ливо в закладах вищої освіти, та 

є вагомим фактором і обов’язковою 
умовою покращення соціально-пси-
хологічного клімату в трудовому ко-
лективі, підвищення продуктивності 
праці працівника та його конкурен-
тоспроможності.

Звернення цілого ряду дослід-
ників до проблематики кар’єри пер-
соналу породило багато визначень 
поняття кар’єри. Сам термін «кар’є-
ра» з’явився в першій половині ХХ ст. 
Уперше як інструмент соціологіч-
ного аналізу та опису процесів сфе-
ри праці його вжив американський 
со ціолог Е. Х’юз у своїй монографії 
«Люди та їх робота». 

Група авторів розглядають кар’єру 
як швидке й успішне просування у 
службовій, суспільній, науковій та ін-
шій діяльності, досягнення популяр-
ності, вигоди; рід діяльності [1–3]. 
Інші дослідники надають цьому по-
няттю ширшого змісту, трактуючи 
кар’єру як просування людини ща-
блями виробничої, соціальної, адмі-
ністративної або іншої ієрархії [4; 5]. 
Загалом у вітчизняній практиці най-
більшого поширення набуло визна-
чення кар’єри як просування ієрар-
хічними сходами. 

На основі аналізу тлумачення 
науковцями поняття кар’єри варто 
виокремити його найпопулярніші 
визначення [1–5]:

 – отримання винагороди;
 – обіймання високої посади;
 – набуття престижного статусу;
 – можливість отримання високого 

престижу;
 – одержання більших посадових 

повноважень.
Загалом науковці кар’єру персо-

налу досліджували в рамках різних 
дисциплін, а саме: менеджменту 
людських ресурсів, менеджменту ор-
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ганізацій, кадрового менеджменту, 
соціології, психології та соціальної 
психології (табл. 1) [5–8].

У науковій літературі поняття 
«кар’єра» вживається в широкому 
й вузькому розумінні. Широке тлу-
мачення кар’єри як загальної схеми 
життя, що складається з низки епі-
зодів і подій, охоплює не тільки про-
сування життєвим шляхом, а й усі іс-
тотні зміни в ньому. У вузькому розу-
мінні кар’єру персоналу визначають 
як «передбачуваний шлях сходами 
бюрократії» [1, c. 8].

Вітчизняні науковці, досліджуючи 
питання управління кар’єрою персо-
налу, поєднують два вказаних під-
ходи. Це дає можливість проводити 
глибший аналіз кар’єри працівників, 
однак не забезпечує створення не-
обхідних умов для розв’язання на-
гальних проблем у рамках кар’єрного 
просування персоналу в закладах ви-
щої освіти. 

Виходячи із зазначеного кар’єру 
персоналу доцільно розглядати як 

поетапне просування працівників за 
службовою ієрархією в міру збіль-
шення їхнього практичного досвіду 
та розвитку професійних, ділових 
і особистісних рис. Такий підхід до 
трактування кар’єри персоналу дає 
змогу розкрити її зміст як об’єкта 
управління та планувати кар’єрне 
зростання кожного працівника в ме-
жах закладу.

Аналіз великого переліку визна-
чень поняття «кар’єра» дає підстави 
для таких висновків:

– кар’єра – це особисте, індивіду-
альне просування сходинками верти-
кального сходження;

– кар’єра охоплює просування ін-
дивіда службовою ієрархією в будь-
якій сфері діяльності;

– кар’єра пов’язана з мобільністю 
особистості;

– для кар’єри характерні такі по-
няття, як «шлях до успіху», «просуван-
ня щаблями», «трудова мобільність»;

– кар’єра пов’язана з трудовою ді-
яльністю.

Т а б л и ц я  1
Погляди на поняття «кар’єра персоналу»

Сфера наукового 
дослідження Поняття «кар’єра персоналу»

Менеджмент  
людських  
ресурсів

Взаємозв’язок між прагненнями індивіда та еволюцією соціальних структур.  
На кар’єру персоналу великий вплив мають досвід роботи, стиль життя, культура, 
соціальні норми та цінності

Менеджмент  
організацій

Поступове просування службовими сходами, зміна навичок, здібностей, кваліфіка-
ційних можливостей і розмірів винагороди, що пов’язані з діяльністю працівника.  
Досить важливою умовою розвитку кар’єри людини є не тільки трудова діяльність,  
а й її побутове життя

Кадровий  
менеджмент

Напрям процесу управління персоналом, тобто індивід є найважливішою ланкою 
організації

Соціологія Просування людини щаблями виробничої, майнової, соціальної, адміністративної 
чи іншої ієрархії, розгляд її як послідовності занять, виконаних індивідом протягом  
його трудового життя

Психологія Поетапний розвиток індивіда, тобто в психології, як і в соціології, основна увага 
зосереджена на особистості

Соціальна  
психологія

Залежність від типу особистості, котра формується під впливом певних соціальних  
факторів, її взаємодії з мікросередовищем

Складено автором за: [1–5].
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Отже, змістовною складовою по-
няття кар’єри є просування, тобто рух 
уперед. Вживаються й такі поняття, 
як зростання, досягнення, перехід та 
ін. У такому сенсі кар’єра – це процес, 
що визначається як проходження, 
послідовність зміни робочого стану 
людини, тобто тут розглядається не 
статичний, стабільний стан, а процес 
зміни подій, активного просування 
людини в освоєнні й удосконаленні 
способів життєдіяльності. 

Кар’єра – це процес руху на шля-
ху оволодіння певними цінностями, 
благами, які дістають визнання в су-
спільстві чи організації. Ними є: 

 – посадові ступені; 
 – ступені кваліфікаційних сходів і 

пов’язані з ними навички та знання 
людей за рівнем майстерності; 

 – рівні ієрархії; 
 – ступені влади як міри впливу в ор-

ганізації (участь у прийнятті важливих 
рішень, наближеність до керівництва); 

 – ранги, що відображають вели-
чину внеску працівника в розвиток 
організації (вислуга років, унікальні 
раціональні пропозиції, вирішальні 
для організації), його положення в 
колективі; 

 – рівні матеріальної винагороди, 
доходу (рівень заробітної плати й 
різноманітність соціальних пільг) [4, 
c. 93].

Для кращого розуміння сутності 
кар’єри важливо визначити її мету та 
цілі. Як свідчить аналіз наукової літе-
ратури, кар’єра передбачає [4; 6]:

 – відповідність виду діяльності чи 
займаної посади самооцінці праців-
ника, а отже, його моральне задово-
лення;

 – умови праці, які підсилювати-
муть можливості людини та сприяти-
муть їх розвитку;

 – високу оцінку праці або можли-
вість отримання чималих побічних 
доходів;

 – можливість продовжувати нав-
чання, займатися вихованням дітей і 
домашнім господарством;

 – творчий характер роботи та 
можливість досягти певного рівня 
незалежності;

 – розташування місця роботи в 
території, природні умови якої спри-
ятливо діють на стан здоров’я й дають 
змогу організувати дозвілля.

Отже, можна стверджувати, що ос-
новою управління кар’єрою в закла-
дах вищої освіти є програма її роз-
витку, яка містить: 

 – способи виявлення працівників із 
великим потенціалом з урахуванням 
віку, освіти, досвіду, ділових рис, рівня 
досягнень; 

 – стимули для створення інди-
відуальних планів кар’єрного зрос-
тання; 

 – методи поєднання кар’єри з ре-
зультатами оцінювання діяльності; 

 – шляхи створення сприятливих 
умов для розвитку працівників; 

 – організацію ефективної системи 
підвищення кваліфікації [4, c. 73].

Для глибшого розуміння теоре-
тичних засад управління кар’єрою 
персоналу в ЗВО, доцільно визначити 
її види в розрізі сучасних класифіка-
ційних ознак. У науковій літературі 
види кар’єри розрізняють за досить 
широким переліком класифікацій-
них ознак (табл. 2).

Таким чином, головним завдан-
ням ефективного управління кар’є-
рою є забезпечення взаємодії всіх її 
видів, що передбачає виконання кон-
кретних кроків, а саме:

 – пов’язати цілі закладу вищої осві-
ти та окремого працівника;
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 – планувати кар’єру конкретного 
працівника з урахуванням його по-
треб і ситуації;

 – забезпечити відкритість процесу 
управління кар’єрою;

 – підвищувати якість планування 
кар’єри;

 – визначити шляхи просування, 
що дають змогу задовольнити кіль-
кісні та якісні потреби організації в 
персоналі.

З метою визначення особливос-
тей управління кар’єрою персоналу 
в закладах вищої освіти доцільно 
проаналізувати фактори, які мають 
істотний вплив на цей процес. Також 
необхідно розуміти, що основним у 
виборі шляхів просування (кар’єри) 
людини є розуміння того, що на ньо-
го діють не лише фактори й не особи-
стість сама по собі, а способи взаємо-
дії цих важливих факторів.

Т а б л и ц я  2
Класифікаційні ознаки та види кар’єри персоналу

Ознаки Види кар’єри

За середовищем вивчення
Професійна кар’єра. 
Внутрішньоорганізаційна кар’єра.
Спеціалізована кар’єра працівника.
Неспеціалізована кар’єра

За напрямком руху працівника у структурі організації Вертикальна кар’єра персоналу.
Горизонтальна кар’єра працівників

За приналежністю до визначеної сфери професійної діяльності
Кар’єра менеджера.
Кар’єра юриста. 
Кар’єра вчителя та ін.

За характером змін, що відбуваються в процесі кар’єрного руху
Впливова кар’єра.
Кваліфікаційна кар’єра.
Статусна кар’єра.
Монетарна (кар’єра доходу)

За характером напрямку процесу Лінійна кар’єра.
Нелінійна кар’єра

За ступенем стійкості Стійка кар’єра.
Нестійка кар’єра

За ступенем неперервності Перервна кар’єра. 
Неперервна кар’єра

За можливістю здійснення Потенційна кар’єра. 
Дійсна кар’єра

За часом проходження ступенів кар’єри

Нормальна кар’єра. 
Стрімка кар’єра.
Призупинена кар’єра.
Згасаюча кар’єра. 
Монотонна кар’єра

За стабільністю перебігу Безперервна кар’єра.
Епізодична кар’єра

За часовою ознакою Реальна кар’єра.
Перспективна кар’єра

За етапами кар’єрного процесу
Кар’єра становлення.
Інтенсивна кар’єра.
Кар’єра збереження.
Згасаюча кар’єра

Складено автором за: [4–6].
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Так, ряд науковців виокремлює: 
 – об’єктивні фактори, тобто пов’я-

зані з науково-технічними й соціально- 
економічними умовами; 

 – суб’єктивні фактори, що пов’язані 
з перебудовою інтересів працівника, 
зміною його орієнтації та безпосеред-
ньо ухваленням рішення про зміну 
місця; 

 – характерологічні фактори, пов’я-
зані зі стійкими властивостями особи, 
її підготовленістю і схильністю до 
зміни діяльності [4; 6]. 

Інші науковці об’єднують фактори 
кар’єри в чотири групи:

 – соціально-професійні (загальні 
та спеціальні знання, кваліфікація, ви-
робничі успіхи, професійні здібності); 

 – особисті (працездатність, трудо-
ва й соціальна активність, орієнтації 
та установки, соціально-психологічні 
риси); 

 – випадкові (вдалий збіг обставин, 
походження, добрі взаємини з керів-
ництвом); 

 – демографічні (стать, вік, природ-
ні здібності тощо) [2; 3; 7]. 

Цікавим є підхід, згідно з яким усі 
фактори слід поділити на такі групи 
[1, c. 118]: 

 – особові (психофізіологічні дані, 
соціально-психологічні характеристи-
ки, індивідуальні здібності, таланти, 
адаптивно-розвиваючий потенціал, 
рівень соціалізації); 

 – фактори соціально-трудової си-
туації (територіальне розташування 
й галузева приналежність організації, 
партнерські зв’язки; місце організації 
у структурі концерну, організаційна 
структура, ієрархія робочих місць; 
формальні та неформальні відносини, 
друзі, сім’я); 

 – ринкові (ринкові можливості 
організації, її рентабельність, управ-

лінський потенціал команди, попит і 
пропозиція на ринку праці, кон’юнк-
тура); 

 – соціальні – пріоритети й дієвість 
соціальних «ліфтів» і «підйомників» 
соціальних переміщень (освіта, роди-
на, влада, організація створення ма-
теріальних цінностей, армія, церква, 
професійні асоціації). 

З огляду на викладене можна ви-
значити фактори, які мають найбіль-
ший вплив на процес управління 
кар’єрою персоналу в закладах вищої 
освіти (рис. 1).

Управління кар’єрою персоналу, як 
і будь-який процес, зазнає впливу сил, 
що уповільнюють розвиток процесу 
аж до його припинення, зміни напрям-
ків та ін. На окремих ділянках руху за 
певних умов може статися кар’єрна 
криза, наслідки якої впливають на 
майбутнє людини й організації.

Так, за характером впливу 
виокремлюються такі фактори галь-
мування: стримування та опору [6, 
c. 130]. Фактори першої групи мають 
індивідуальне походження й визна-
чаються недостатністю внутрішніх 
ресурсів і способів їх мобілізації, до 
них належать: низький рівень потреб, 
слабкість мотивів, брак знань і досві-
ду, хвороба, порушення вольової сфе-
ри [6, c. 132]. Фактори другої групи ді-
ють від зовнішнього джерела – сере-
довища діяльності. Вони можуть бути 
відповіддю на кар’єрну активність, 
наслідком кар’єрної конкуренції, жор-
сткого порядку просування, вільних 
обмежень, дисбалансу в системі інте-
ресів працівника й організації.

За іншою класифікаційною озна-
кою, а саме, за природою, фактори 
гальмування поділяються на фізичні, 
психологічні, соціальні та ідеальні. 
До фізичних факторів відносять ті, 
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що обумовлені станом організму, – 
дефекти мови, зовнішності, низьку 
працездатність у зв’язку із хворобою. 
Психологічні фактори пов’язані з ви-
могами суб’єкта кар’єри до себе й ото-
чення, зі станом нерішучості, бояз-
кості, страху, проблемами інтелекту. 
Фактори соціальної природи спри-
чинені дезорганізацією на різних 
рівнях соціального устрою, а саме: 
політичному (переваги політичної 
орієнтації); державному (низький 
престиж професії); організаційно-ад-
міністративному (відсутність чітких 
правил призначення на посаду); пра-
вовому (правова незахищеність по-
сади та працівників); економічному 
(відсутність матеріальних стимулів); 
неформально-груповому (напруже-
ність у відносинах) [5, c. 203]. Іде-
альні фактори гальмування кар’єри 
пов’язані зі сферами культури, мора-
лі, ідеології та ін.

Ще однією класифікаційною озна-
кою, яка дає можливість визначити 
фактори гальмування кар’єри, є час. 
За цією ознакою фактори гальмуван-

ня (стримування та опору) можуть 
бути короткостроковими (втома, го-
стре захворювання); стійкими (де-
зорганізація в роботі з кадрами, еко-
номічні перепади, порушення тради-
цій тощо); постійно діючими (вікові 
зміни) [5, c. 208].

Як свідчить практика, до факторів 
гальмування можна також віднести 
фактори змішаного типу – це спади й 
піднесення активності. Глибина цих пе-
репадів може як сприяти просуванню, 
так і уповільнювати кар’єрний процес. 

Таким чином, визначення фак-
торів впливу на кар’єру персоналу 
в ЗВО зумовлює необхідність дослі-
дження особливостей управління 
нею. Управління кар’єрою – це без-
перервний процес інвестування ре-
сурсів протягом усього життя для 
досягнення майбутніх кар’єрних ці-
лей, який дає змогу адаптуватися до 
мінливих вимог вищої освіти. Процес 
управління кар’єрою являє собою по-
слідовність дій, які мають бути вико-
нані для формування управлінського 
впливу, що включає визначення мети 

Рис. 1. Фактори, що впливають на процес управління кар’єрою персоналу  
в закладах вищої освіти

Побудовано автором за: [1–7; 9].

Конкуренція.
Закони.
Сім’я.
Економічні умови й потреби.
Склад трудових ресурсів у регіоні.
Місцезнаходження закладу вищої освіти.
Тип закладу вищої освіти.
Місія та спеціалізація закладу вищої освіти.
Місце закладу вищої освіти в регіональному, 
національному і світовому просторі вищої освіти

Трудовий колектив і соціально-
психологічний клімат у ньому.
Оптимальні умови праці.
Планування та розвиток кар’єри 
співробітників.
Практичний досвід роботи працівників 
закладу вищої освіти.
Стратегія діяльності закладу вищої освіти,  
що визначає напрями його діяльності

Кар’єра

Зовнішні фактори Внутрішні фактори
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управління кар’єрою персоналу та ін-
струментів її планомірної реалізації. 
Цей процес має бути організований 
на основі науково обґрунтованого 
концептуального підходу.

Управління кар’єрою персоналу в 
ЗВО є однією з найскладніших кадро-
вих технологій, оскільки передбачає 
розроблення комплексної програми 
впливу керівників і кадрових служб 
на цілеспрямований розвиток зді-
бностей працівників, раціональне 
використання їхнього потенціалу в 
інтересах як самих працівників, так і 
закладу освіти.

Вважаємо за доцільне визна-
чити сторони процесу управління 
кар’єрою персоналу в закладах вищої 
освіти. По-перше, це співробітники, 
котрі відповідають за активне управ-
ління своєю кар’єрою, поліпшення 
навичок, збільшення досвіду та під-
тримання високого рівня продук-
тивності. По-друге, це керівники, які 
несуть відповідальність за активне 
заохочення й підтримку персоналу в 
плануванні його кар’єри, використо-
вуючи доступні ресурси, інстру-
менти та процеси, щоб допомогти 
співробітникам знайти найкраще 
співвідношення їхніх здібностей і по-
треб організації. По-третє, це заклад 
вищої освіти, що відповідає за ство-
рення й надання можливостей для 
зростання на основі досконалості, 
таланту та потенціалу, а також за за-
охочення мобільності між відділами.

Коли керівництво ЗВО має чітке 
уявлення про сильні й слабкі сторо-
ни співробітників, їхні ставлення до 
роботи та поведінку, цінності й май-
бутні прагнення, а також навички та 
компетенції, воно зможе краще вико-
ристовувати навички співробітників 
і розмістити їх у потрібному місці.

Заклад вищої освіти може поши-
рювати важливі деталі й інформацію 
на всіх організаційних рівнях, щоб 
забезпечити ефективну комуніка-
цію. Це сприяє налагодженню спіл-
кування в закладі загалом, а також 
збереженню цінних співробітників, 
адже вони отримують те, що хочуть. 
Оскільки керівництво ЗВО здатне зі-
брати всю необхідну інформацію про 
конкретну людину, воно може до-
класти зусиль для її збереження. 

Стосовно управління варто зау-
важити, що воно може здійснювати-
ся лише за наявності реально діючої 
системи, яка розв’язує його завдан-
ня. Система – це набір взаємопов’я-
заних частин, складених у такому 
порядку, що дає змогу відтворити 
ціле. Відповідно, система управ-
ління кар’єрою являє собою низку 
заходів з організації, контролю й 
планування службового зростання 
працівника з урахуванням його ці-
лей, можливостей, потреб і талантів. 
Така система стимулює працездат-
ність персоналу, прискорює кадрові 
переміщення, що дають змогу пра-
цівнику якнайшвидше підвищити 
своє становище в суспільстві, а та-
кож збільшує задоволеність праців-
ника своєю працею [2, c. 75].

Отже, управління кар’єрою персо-
налу в закладах вищої освіти насам-
перед допомагає вказаним органі-
заціям ефективно використовувати 
здібності своїх працівників, а праців-
никам – найповніше реалізувати свої 
здібності, сприймати роботу в ЗВО як 
діяльність, що сприяє розвитку за-
кладу та кожної окремої особистості. 
Практика показала: більшість пра-
цівників ставляться до своєї кар’єри 
дещо пасивно, вважаючи, що рішен-
ня про їх просування буде ініційова-
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не керівниками та не залежить від 
їхніх особистих потреб і мети. Тому 
створення й застосування в закладі 
вищої освіти технології управління 
професійною кар’єрою персоналу має 
велике значення. 

Як свідчить аналіз наукової лі-
тератури, науково обґрунтовано-
го підходу до визначення системи 
управління кар’єрою персоналу в 
ЗВО немає. Саме тому пропонується 
розглядати цю систему як сукупність 
планування, організації, оцінювання, 
контролю та мотивації кар’єрного 
просування працівника, зважаючи на 
можливості закладу освіти забезпе-
чити вказані процеси. Такий підхід є 
універсальним, однак він дасть змогу 
всебічно займатися питанням управ-
ління кар’єрою персоналу в ЗВО за 
рахунок такої складової системи, 
як контроль кар’єрного просування 
співробітника.

На рис. 2 схематично зображено 
систему управління кар’єрою персо-
налу в закладах вищої освіти.

Реалізація системи управління 
кар’єрою персоналу в закладах ви-
щої освіти передбачає, з одного боку, 
професійний розвиток співробітни-
ка, тобто набуття ним бажаного дос-

віду, кваліфікації через професійне 
навчання, стажування, підвищення 
кваліфікації, а з другого – послідов-
не обіймання посад, досвід роботи 
на яких потрібен для виконання 
обов’язків на цільовій посаді.

Підсумовуючи викладене, слід на-
голосити, що розроблення дієвої сис-
теми управління кар’єрою персоналу 
в закладах вищої освіти є актуаль-
ним. Зокрема, дослідження теорети-
ко-методичних засад такого управ-
ління дає підстави стверджувати, 
що кар’єру персоналу в ЗВО доцільно 
розглядати як поетапне просування 
працівників за службовою ієрархією 
в міру набуття ними практичного 
досвіду та розвитку професійних, ді-
лових і особистісних рис.

Наукова новизна цього дослі-
дження полягає в такому: 

1) узагальнено підходи до тлума-
чення поняття «кар’єра» та запропо-
новано авторський підхід до тракту-
вання цього поняття, згідно з котрим 
кар’єру персоналу доцільно розгля-
дати як поетапне просування праців-
ників за службовою ієрархією відпо-
відно до зростання їхнього практич-
ного досвіду та професійних, ділових 
і особистісних рис; 

Рис. 2. Система управління кар’єрою персоналу в закладах вищої освіти
Побудовано автором за: [1–9].
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2) систематизовано класифіка-
ційні ознаки та види кар’єри персо-
налу, а також визначено фактори, що 
мають найбільший вплив на кар’єру 
працівників закладів освіти;

3) запропоновано науково-мето-
дичний підхід до управління кар’єрою 
персоналу, котрий передбачає ви-
значення системи управління нею в 

закладах вищої освіти як сукупність 
планування, організації, оцінювання, 
контролю й мотивації просування 
працівника службовими сходами.

Перспектива подальших наукових 
досліджень в окресленому напрямі 
полягає в розробленні дієвого меха-
нізму управління кар’єрою персона-
лу в закладах вищої освіти.
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FORMATION OF EMPLOYEE CAREER MANAGEMENT SYSTEM  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract. The problems of career management in higher education institutions are topical 
and require the study of the nature of the career, the types of career, its factors and the basic 
principles of the system of career management in higher education institutions. Personnel 
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career management in higher education is one of the most complex human resources 
technologies. The purpose of the study is to determine the theoretical and methodological 
foundations of the formation of a personnel career management system in higher education 
institutions. The article explains the concept of "career" and defines the author's interpretation 
of it, according to which it is advisable to consider the career of personnel as a step-by-step 
progression of employees in the hierarchy, what happens according to the growth of their 
practical experience and professional, business and personal qualities. It is through this 
approach that it is possible to reveal the meaning of the career as an object of management 
in higher education. Given the existence of a number of career types, the article systematizes 
approaches to classification features and career types. Factors influencing the career 
development of the employees of educational institutions are also analyzed and a systematic 
approach to their classification is determined. Thus, these factors are proposed to be divided 
into external and internal factors. The article focuses on the issues of the formation of a 
career management system for the employees in higher education institutions. In particular, 
a scientific and methodological approach to personnel career management was proposed, 
providing for the definition of the system of career management of personnel in higher 
education institutions as a set of planning, organization, evaluation, monitoring and 
motivation of the employee’s career development. The prospect of further scientific research 
in this direction lies in the development of an effective mechanism for managing the career of 
staff in higher education institutions.
Keywords: career, management, staff, system, institution, higher education.
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ФОРМУВАННЯ  
КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВИКЛИКІВ
Анотація. У статті досліджено питання впливу різноманітних чинників у процесі 
організації освітньої діяльності в початковій школі на розвиток учня. Моніторингові 
дослідження, що проводяться ДНУ «Інститут освітньої аналітики» з моменту запо-
чаткування реформи загальної середньої освіти, дають змогу отримувати статис-
тичні дані про стан реалізації реформи Нової української школи (НУШ). У статті, з 
огляду на воєнний стан в Україні, розглянуто дві сфери розвитку учнів, а саме когні-
тивна та соціально-емоційна. Напрямок дослідження зумовлений тим, що вказані 
сфери допомагають учню набути таких рис, як стресостійкість, здатність реагува-
ти на виклики та розв’язувати проблеми, активно комунікувати з оточенням, мати 
власний критичний погляд на події в країні. Ці риси є особливо важливими для адапта-
ції особистості до умов військової агресії росії проти України. У статті проаналізова-
но вплив різноманітних чинників на формування в учнів зазначених сфер розвитку. 
Для аналізу використано статистичні дані, одержані під час моніторингового дослі-
дження стану реалізації реформи НУШ у закладах загальної середньої освіти, викона-
ного Інститутом у травні–червні 2021 р. Ці дані дали змогу провести науковий аналіз 
і виявити, які види освітньої діяльності найбільше вплинули на розвиток зазначених 
сфер. Серед них застосування під час уроку групових або комбінованих форм, форму-
вання в учнів само- та взаємооцінювання як мотиваційного чинника до навчання, за-
лучення батьків до організації освітньої діяльності їхніх дітей.
Ключові слова: сфера розвитку, заклад загальної середньої освіти, моніторинг, ком-
петентна особистість, надпредметні компетентності, тверді навички, м’які навички.
JEL classification: І21.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-56-71.

Світовий економічний форум, що 
відбувся в січні 2020 р. у Давосі, ак-
центував на ТОП-10 навичках на на-
ступних п’ять років (top 10 skills of 
2025) [1]. Усі вони об’єднують чотири 
базових види діяльності сучасної лю-

дини, а саме: розв’язання проблем, 
управління собою, взаємодію з інши-
ми та використання новітніх техно-
логій. Отже, знання стають засобом 
підготовки компетентної особистості, 
яка володіє навичками досягнення 
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(спільно чи особисто) поставленої 
мети, здатна розв’язувати пробле-
ми та комфортно співіснувати в тех-
нологічному суспільстві. Четвертий 
рік реформи загальної середньої 
освіти основним завданням визна-
чив саме формування компетентно-
стей в українського школяра, котрий 
успішно діятиме в суспільстві, зможе 
реагувати на виклики й розв’язува-
ти проблеми, залишаючись стресо-
стійким. Ці навички є особливо ак-
туальними в період воєнного стану, 
спричиненого військовою агресією 
російської федерації в Україні. Для 
фіксації процесу формування компе-
тентностей в учнів початкової шко-
ли, що навчаються в межах реформи 
НУШ, Міністерством освіти і науки 
України започатковано низку моні-
торингових досліджень. Їх метою є 
збір статистичних даних про те, як 
упроваджується реформа, які іннова-
ційні методики використовують учи-
телі початкових класів для форму-
вання встановлених у Державному 

стандарті початкової освіти компе-
тентностей та які чинники вплинули 
на цей процес.

У звіті Світового економічного 
форуму про майбутнє робочих місць 
(2020 р.) наголошується, що освіта, 
яка сприяє розвитку здібностей осо-
бистості, її навчання та змістовна ро-
бота мають стати рушійною силою 
економічного успіху, індивідуального 
добробуту кожного члена суспільства 
та його згуртованості перед виклика-
ми [1]. Саме освіта повинна формува-
ти певні навички, найактуальнішими 
з котрих є активне навчання й особи-
стісні риси, які сприятимуть цьому: 
витривалість, стресостійкість, гнуч-
кість, уміння адекватно реагувати на 
виклики, активно комунікувати з ото-
ченням (рис. 1).

У свою чергу, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку 
у своєму звіті «OECD Future of Edu-
cation and Skills 2030. OECD Learning 
Compass 2030» [2] визначає три гру-
пи навичок: когнітивні та метакогні-

ТОП навичокБазові види  
людської діяльності

6. Активне навчання та стратегії навчання
7. Витривалість, стресостійкість, гнучкість

Управління 
собою

8. Лідерство та соціальний впливВзаємодія 
з іншими

9. Використання технологій, моніторинг і контроль
10. Створення технологій та програмування

Використання  
технологій

1. Аналітичне мислення та інновації
2. Розв'язування складних проблем
3. Критичне мислення й аналіз
4. Креативність, оригінальність та ініціативність
5. Логічна аргументація, подолання проблем і генерування ідей

Розв`язання 
проблем

Рис. 1. ТОП-10 навичок та базових видів людської діяльності 2025 р.
Побудовано авторами за: The Future of Jobs Report. World Economic Forum. 2020. URL: 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
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тивні, соціальні й емоційні, практич-
ні та фізичні, які будуть актуальними 
до 2030 р. (рис. 2).

Порівняння переліку навичок Сві-
тового економічного форуму та ОЕСР 
демонструє універсальний підхід цих 
інституцій до розвитку особистості, 
яка володіє комплектом навичок, 
котрі сприятимуть її успішності в 
сучасному світі. Натомість привер-
таємо увагу до певної тенденції: на 
найближчу перспективу (до 2025 р.) 
пріоритетом є формування критич-
ного мислення, активне навчання, 
саморегуляція й використання тех-
нологій, що охоплюють когнітивні 
та метакогнітивні навички. Стосов-
но віддаленої в часі перспективи (до 
2030 р.) варто зауважити, що акценти 
зміщуються на інші групи навичок, 
як-то соціальні й емоційні (уміння 
працювати в команді, емпатія тощо) 
[3]. Отже, йдеться про необхідність 
за допомогою різноманітних засобів 
формувати компетентну особистість, 
тобто таку, яка застосовує тверді на-

вички (hard skills) для набуття м’яких 
(soft skills). 

Україна перебуває в тренді сучас-
них поглядів на зазначені навички 
й також змінює акценти в освітній 
політиці. Так, у Законі України «Про 
освіту» наголошується на тому, що 
освітній процес є системою заходів, 
основним завданням яких є розвиток 
особистості через формування та за-
стосування її компетентностей. Ком-
петентність, у свою чергу, розгляда-
ється як динамічний набір особистих 
рис (знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей та ін.), 
що дасть змогу особі успішно розви-
ватися в соціумі й реалізувати себе 
в подальшому житті та навчанні [4]. 
Державний стандарт початкової 
освіти, розглядаючи компетентність 
учня, акцентує на тому, що головну 
роль у формуванні ключових ком-
петентностей відіграють досвід і по-
треби власне здобувача освіти, котрі 
мотивують його до навчання. У нор-
мативному документі також наго-

ТОП навичокГрупи навичок

1. Критичне мислення
2. Креативне мислення
3. Уміння вчитись

1. Когнітивні  
та метакогнітивні

9. Використання нових пристроїв інформаційних
    та комунікаційних технологій

3. Практичні
та фізичні

4. Саморегулювання (вміння керувати своєю поведінкою)
5. Емпатія
6. Впевненість у собі та своїх силах
7. Відповідальність
8. Вміння працювати в команді

2. Соціальні  
й емоційні

Рис. 2. ТОП навичок 2030 р.
Побудовано авторами за: OECD Future of Education and Skills 2030. OECD Learning 
Compass 2030. A Series of Concept Notes. URL: https://www.oecd.org/education/2030-
project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_
Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf.



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 2 (18)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

59

лошується, що на формування ком-
петентності впливають як освітнє 
середовище (заклад освіти, родина), 
так і різноманітні соціальні ситуації, 
у котрих перебуває учень та які спри-
яють виробленню ставлення до них 
і вміння адекватно на них реагувати 
[5]. Останнє положення звучить осо-
бливо актуально сьогодні, коли діти 
шкільного віку живуть та продовжу-
ють здобувати освіту в умовах воєн-
ного стану й у межах України, й за 
ними. Саме зараз критично необхід-
но розвивати та закріплювати в ди-
тячій свідомості такі топові навички, 
як критичне мислення, уміння вчи-
тися, саморегулювання (уміння керу-
вати своєю поведінкою), упевненість 
у собі і своїх силах, відповідальність, 
уміння працювати в команді. Не слід 
забувати й про практичні навички, 
а саме про вміння використовувати 
нові інформаційні та комунікаційні 
технології, володіння якими в кри-
тичних ситуаціях, без перебільшен-
ня, сприятиме збереженню здоров’я, 
навіть життя. Для реалізації зазначе-
них завдань потрібно застосовувати 
сучасні методики, практикувати на 
уроках форми організації навчаль-
ної діяльності, котрі показали себе 
найбільш результативними. Цьому 
сприяє сучасне і дружнє до дитини 
освітнє середовище.

Саме організація освітнього сере-
довища спрямовується на виявлен-
ня й розвиток обдарувань та індиві-
дуальних здібностей особистості в 
закладі загальної середньої освіти 
(ЗСО). Таке середовище допоможе 
досягти результатів освітньої діяль-
ності через формування й застосу-
вання певних компетентностей [6]. 
Оцінювання результатів освітньої ді-
яльності також має бути спрямоване 

на визначення ключових компетент-
ностей і наскрізних умінь, передба-
чених навчальними програмами в 
рамках реформи НУШ. Зауважимо, 
що за воєнного стану відбувається 
розширення підходів до оцінювання: 
воно стає гнучкішим та орієнтуєть-
ся, у першу чергу, на умови й форми 
освітнього процесу. Безперечно, при 
цьому зберігається його функція, а 
саме визначення рівня якості освіт-
нього процесу та шляхів підвищення 
його ефективності [7].

Отже, можемо розглядати навчан-
ня та його результат як взаємодопов-
нюючі компоненти єдиного цілого, 
що однаковою мірою впливають один 
на одний і залежать один від одного.

Процес формування емоційної сфе-
ри учня початкової школи досліджу-
вали, зокрема, І. Бех, Н. Лейтес, Г. Ко-
стюк, П. Якобсон; методичні прийоми 
навчання, які сприяють розвитку осо-
бистості учня молодшого шкільного 
віку, визначали М. Вашуленко, І. Під-
ласий, О. Савченко та ін.

Зосереджуючись на аналізі й ін-
терпретації результатів досліджень, 
проведених ДНУ «Інститут освіт-
ньої аналітики», ми як дослідники 
беремо до уваги різноманітні нау-
кові погляди на організацію освіт-
нього процесу. У ході моніторингу 
ми ставимо за мету вивчити вплив 
різноманітних факторів на показни-
ки навчання учнів. Наприклад, ми 
враховуємо думку новозеландського 
вченого, котрий розглядає питання 
ефективності та оцінювання освіт-
ніх результатів, професора Джона 
Хетті (John Hettie), який у своїх мета-
дослідженнях зазначає, що будь-які 
методики навчання й будь-які вкла-
дені в це кошти не впливають на 
результат [8]. На його думку, наразі 
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школи дуже активно експеримен-
тують із упровадженням у освітній 
процес сучасних технологій навчан-
ня, зменшуючи при цьому наповню-
ваність класів. Але фактичних дока-
зів впливу таких заходів на результа-
ти навчання учнів немає. Спробуємо 
спростувати чи підтвердити цю тезу, 
аналізуючи фактор наповнюваності 
класів і вплив показника чисельно-
сті учнів на розвиток різних сфер 
учнів початкової школи. Окрему 
увагу буде приділено питанню сфор-
мованості в учнів початкової школи 
м’яких (гнучких) і твердих навичок.

Складаючи анкети учасників ос-
вітнього процесу (вчителів, батьків 
учнів), ми опосередковано досліджу-
ємо рівень розвитку учнів початко-
вих класів за певними сферами, за-
значеними в Державному стандарті 
початкової освіти й у освітніх про-
грамах, а саме: логічного мислення, 
фізичного розвитку, творчих зді-
бностей, мови та мовлення, цінніс-
но-мотиваційної, когнітивної, соці-
ально-емоційної тощо.

Під час моніторингових дослі-
джень використано метод онлайн-о-
питування із застосуванням Google-
форм. У цій статті ми представимо 
результати дослідження, виконаного 
у 2021 р. серед 2217 учителів третіх 
класів закладів ЗСО, які увійшли до 
репрезентативної вибірки. Головни-
ми параметрами відбору для дослі-
дження стали: область розташуван-
ня, тип населеного пункту й тип за-
кладу ЗСО. З огляду на ці параметри 
було сформовано стратифікований 
випадковий відбір. До сформованих 
страт увійшло 1 % міських і 2 % сіль-
ських шкіл. Після обрахування необ-
хідної кількості одиниць відбору з 
кожної страти, проводився відбір за-

кладів ЗСО з бази даних ДНУ «Інсти-
тут освітньої аналітики» за допомо-
гою статистичних програм R і SPSS.

Зважаючи на воєнний стан в Укра-
їні, при аналізі відповідей учителів 
третіх класів особливу увагу було 
приділено соціально-емоційній сфе-
рі розвитку учнів. Ця сфера охоплює 
групу ментальних здібностей, що бе-
руть участь в усвідомленні та розу-
мінні як власних емоцій, так і емоцій 
оточуючих.

За теорією Р. Бар-Она, емоційний 
інтелект, що слугує основою соці-
ально-емоційної сфери, є сукупністю 
певних здібностей, як-от:

 • саморозуміння (усвідомлення 
власних емоцій, упевненість у собі, 
самоповага, самоактуалізація);

 • комунікативний потенціал (ем-
патія, соціальна відповідальність);

 • власне адаптаційні здібності 
(уміння розв’язувати проблеми, до-
лати труднощі, емоційна лабільність);

 • антистресовий потенціал (стій-
кість до стресів, самоконтроль);

 • загальний настрій (оптимістич-
ність) [9].

Результати нашого дослідження 
засвідчили, що в дев’ятьох із десяти 
третьокласників (89,1 %), на думку 
вчителів, за час навчання відбулися 
позитивні зміни в розвитку соціаль-
но-емоційної сфери. Це означає, що 
в школярів добре розвинені певні 
навички, зокрема усвідомлення влас-
них емоцій, соціальна відповідаль-
ність, уміння визначати й розв’язу-
вати проблеми, долати труднощі, 
стійкість до стресів, самоконтроль. 
Сподіваємося, що ці та інші навички 
допоможуть психо-емоційній дитя-
чій сфері впоратися з негативними 
наслідками військової агресії росій-
ської федерації в Україні.
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Найбільш розвинена в третьо-
класників (91,5 %), на думку вчи-
телів, сфера мови й мовлення, а 
найменш розвинена (69,5 %) – ког-
нітивна (пізнавальна) сфера, яка 
є важливою складовою інтелекту-
ального розвитку особистості учня 
(рис. 3). Більшість психологів пояс-
нюють це тим, що дітям молодшого 
шкільного віку притаманна нероз-
виненість довільної сфери внаслі-
док ще недостатньо сформованих 
внутрішніх засобів саморегуляції.  
З огляду на наведені результати, 
думку психологів та з урахуванням 
воєнного стану набуває актуально-
сті організація психологічного су-
проводу учнів початкової школи.

Досліджуючи кореляцію віку вчи-
теля і стану сформованості сфер роз-
витку третьокласників, зауважимо, 
що вік учителя істотно не впливає на 
ці сфери. Зокрема, серед учителів 51–
60 років найбільше таких (29,9 %), 
хто виділяє значні успіхи своїх уч-
нів у розвитку соціально-емоційної 

сфери, серед 41–50-річних майже 
третина (30,1 %) помічають у своїх 
учнів прогрес у розвитку когнітивної 
сфери (рис. 4). Можна припустити, 
що життєвий і професійний досвід 
учителя позитивно впливає на фор-
мування в учнів «підготовленості до 
життя», їхню здатність реагувати на 
виклики й розв’язувати проблеми.

Порівнюючи сфери розвитку тре-
тьокласників у закладах ЗСО міст і 
сільської місцевості, можна зазна-
чити, що істотної різниці між ними 
немає. Разом із тим у міських посе-
леннях майже половина вчителів 
помічають прогрес у розвитку когні-
тивної (51,5 %) й соціально-емоційної 
(50,5 %) сфер учнів, які сприяють фор-
муванню стресостійкості та здатності 
вирішувати проблемні питання. У 
сільській місцевості більшість учите-
лів (52,3 %) вважають, що в їхніх учнів 
відбулися позитивні зміни у сфері фі-
зичного розвитку. А за розвитком ког-
нітивної й соціально-емоційної сфер 
учні сільської місцевості дещо від-

Рис. 3. Розподіл відповідей учителів третіх класів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни (2020/2021 н. р.), %

Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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стають від однолітків із міських шкіл 
(рис. 5). Отже, можна стверджувати, 
що в містах учні третіх класів краще 
підготовлені до подолання проблем 
і стресових ситуацій, натомість у їх-

ніх однолітків із сільської місцевості 
навички стресостійкості та здатність 
вирішувати проблемні питання дещо 
нижчі. Тому в умовах воєнного стану  
й при плануванні організації освіт-

Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за віком учителів (2020/2021 н. р.), %

Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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нього процесу після закінчення війни 
особливу увагу слід приділити задо-
воленню потреб учнів у психологіч-
ному супроводі, особливо тих, хто 
проживає та навчається в сільській 
місцевості. Крім того, плануючи пси-
хологічний супровід учнів, необхідно 
враховувати регіональну складову, 
тобто, чи розташовувався заклад осві-
ти в регіонах, де відбувалися активні 
бойові дії або спостерігалися постійні 
повітряні тривоги.

Хочемо наголосити, що за ініціати-
ви Міністерства освіти і науки України 
вже організовано онлайн-вебінари та 
інші заходи з питань зниження стре-
состійкості дітей. На сайтах структур-
них підрозділів МОН, Національної 
академії педагогічних наук України, 
обласних навчально-методичних цен-
трів психологічної служби в системі 
освіти, НМЦ практичної психології і 
соціальної роботи ІПО Університету 
Грінченка запропоновано різноманіт-
ні ресурси психологічного супрово-
ду для учнів, батьків і вчителів [10]. 

Особ ливо МОН України виокремлює 
учнів початкової школи, наголошу-
ючи в методичних рекомендаціях 
щодо організації освітнього процесу 
в початковій школі в умовах воєнного 
стану, що психологічний супровід на-
буває певної специфіки, та пропонує 
використовувати різноманітні мате-
ріали, розміщені у Всеукраїнському 
єдиному розкладі [11].

У межах дослідження проаналізо-
вано зв’язок між чисельністю учнів у 
класі та їхньою психоемоційною сфе-
рою. З’ясовано, що в класі, який налі-
чує менш ніж 25 учнів, істотних пози-
тивних змін у різних сферах розвитку 
третьокласників не спостерігається. 
Якщо ж число учнів перевищує 25, це 
справляє позитивний вплив на фор-
мування їхньої когнітивної (41 %) й 
соціально-емоційної (39,6 %) сфер, 
а також сфери творчих здібностей 
(39,9 %) порівняно з учнями класу 
з меншою наповнюваністю (рис. 6).  
З огляду на отримані дані можна 
припустити, що більша кількість уч-

Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів, у яких  
у них відбулися позитивні зміни, за чисельністю учнів у класі (2020/2021 н. р.), %

Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 2021 р. 
(URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_ 
dlya-sajtu.pdf).
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нів у класі сприяє формуванню в них 
здатності адаптуватися та знаходити 
спільну мову з кожним членом ко-
лективу для розв’язання проблем. 
Таким чином, отримані нами дані ко-
релюють із думкою професора Джо-
на Хетті, що скорочення чисельності 
учнів у класі помітно не впливає на 
освітні результати.

Аналіз впливу стажу роботи вчи-
теля в початкових класах на розвиток 
учнів показав: найістотніший прогрес 
у розвитку когнітивної сфери учнів 
(56,5 %) спостерігається, якщо вчи-
тель має досвід роботи з третьоклас-
никами п’ять і більше навчальних ци-
клів (рис. 7). Це може бути пов’язано 
з тим, що професійні навички вчителя 
поєднуються із фаховим і життєвим 
досвідом особистості. Коли ж учитель 
уперше працює в початкових класах, 
в його учнів буде розвиненіша сфера 
логічного мислення (17,2 %).

Таке явище можна пояснити впли-
вом молодих учителів на розвиток 
учнів, виявленим у ході дослідження 
«Training Assessment Project», прове-
деного у 2021 р. у межах глобальної 
програми Світового банку в галузі 
освіти «Systems Approach for Better 
Education Results (SABER)» за під-
тримки МОН України. Дослідження 
охоплювало питання щодо забезпе-
чення підготовки педагогічних пра-
цівників та засвідчило, що молоді 
вчителі вносять позитивні зміни в 
життя учнів і колективу школи [12]. 
У його межах директори закладів 
ЗСО зазначили, що молодий учитель 
має сучасні й новаторські підходи до 
викладання, є відкритим та дружнім 
до учнів, вирізняється завзятістю й 
енергійністю. Як результат, у дітей 
зростає інтерес до навчання, вони 
демонструють відкритість і готов-
ність до співпраці в різних форматах.
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Рис. 7. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за стажем педагогічної роботи  

в початкових класах (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 2021 р. 
(URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_ 
dlya-sajtu.pdf).
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Аналіз фактора впливу форм орга-
нізації навчальної діяльності на уро-
ках на сфери розвитку третьокласни-
ків виявив низку тенденцій: групові 
форми роботи найкраще вплинули на 
сферу логічного мислення учнів (м’які 
навички); загальнокласні форми ро-
боти – на сферу мови та мовлення 
(тверді навички); індивідуальні – на 
сферу фізичного розвитку (тверді на-
вички); комбіновані – на когнітивну 
сферу (м’які навички); власний підхід 
вчителя – на соціально-емоційну, цін-
нісно-мотиваційну та сферу творчих 
здібностей (м’які навички) (рис. 8).

Таким чином, спостерігається сут-
тєвий зв’язок між формами організа-
ції навчальної діяльності й формуван-
ням сфер розвитку третьокласників, 
а саме форми роботи, які не передба-
чають співпрацю в команді, сприяють 
набуттю переважно предметних на-
вичок (належать до твердих). Нато-
мість робота в групі або комбінування 

різних форм веде до різностороннього 
розвитку учнів, а отже, й формування 
надпредметних компетентностей (на-
лежать до м’яких навичок). Отже, до-
слідники встановили, що для форму-
вання компетентної особистості, здат-
ної адекватно реагувати на виклики 
та розв’язувати проблеми в команді, 
необхідно під час організації освітньої 
діяльності частіше використовувати 
інноваційні форми роботи.

Аналіз різноманітних аспектів ор-
ганізації освітньої діяльності на заса-
дах НУШ та їх кореляції з розвитком 
учнів у різних сферах дає підстави 
для висновку, що найбільш ефектив-
но будь-які аспекти НУШ впливають 
на розвиток сфери мови й мовлення, 
найменш ефективно – на розвиток 
когнітивної сфери (рис. 9). Деталь-
ний аналіз впливу аспектів НУШ на 
розвиток когнітивної сфери учня 
допоміг виявити ще один важливий 
факт: найістотніші позитивні зміни в 

Рис. 8. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за формами організації роботи учнів  

під час уроків (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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розвитку цієї сфери третьокласників 
відбуваються в разі, якщо батьки уч-
нів задоволені змінами в їхніх дітях 
як результатом навчання на засадах 
НУШ. Таким чином, зацікавленість 
батьків у результатах навчання ди-
тини стимулює її до подальшого 

успішного засвоєння нових знань та 
формування вмінь. Також для роз-
витку в учнів когнітивної сфери до-
сить корисним виявилося застосу-
вання вчителем прийомів само- та 
взаємооцінювання. Вони мотивують 
учнів до навчання й загалом показу-

Рис. 9. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за використовуваними аспектами 

організації освітньої діяльності на засадах НУШ (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового досліджен-
ня впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики»  
у 2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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ють високу ефективність. Отже, мож-
на стверджувати, що учень, мотиво-
ваний батьками і вчителем, досягає 
більших успіхів у навчанні.

Як зазначалося вище, найменш 
розвиненою в процесі впровадження 
НУШ є когнітивна сфера, незалежно 
від тематики спілкування вчителя 
з батьками учнів. Разом із тим ре-
зультати дослідження свідчать, що 
найбільший вплив на розвиток ког-
нітивної й соціально-емоційної сфер 
справляє бажання батьків учнів до-
лучатися до організації дозвілля їхніх 
дітей або іншої допомоги вчителю з 
організації освітньої діяльності. Така 

співпраця дорослих учасників освіт-
нього процесу, на нашу думку, є стиму-
лом і прикладом для учнів теж орга-
нізовувати співробітництво в межах 
класного колективу для розв’язання 
проблем. При цьому вони набувають 
компетентностей саморегулювання, 
упевненості в собі, відповідальності, 
уміння працювати в команді.

Крім того, істотний вплив на роз-
виток обох зазначених сфер має ба-
жання батьків додатково розвива-
ти своїх дітей, консультуючись при 
цьому з учителем (рис. 10). Отже, 
активна співпраця батьків учнів і 
вчителя в питаннях розвитку дітей 

Рис. 10. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за тематикою спілкування  

вчителів із батьками учнів (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 2021 р. 
(URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_NUSH_21_ 
dlya-sajtu.pdf).
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Рис. 11. Розподіл відповідей респондентів щодо сфер розвитку учнів,  
у яких у них відбулися позитивні зміни, за навичками  

різного когнітивного рівня (2020/2021 н. р.), %
Побудовано авторами за даними Загальнодержавного моніторингового дослідження 
впровадження реформи НУШ, проведеного ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у 
2021 р. (URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/ZVIT_VPROVADZHENNYA_
NUSH_21_dlya-sajtu.pdf).
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та єднання учнівського колективу 
впливають на розвиток саме м’яких 
навичок.

Аналіз останньої діаграми під-
тверджує дані попередніх діаграм. 
Предметні компетентності (тверді 
навички) найбільше вплинули на 
розвиток сфери мови та мовлення; 
надпредметні (м’які навички) – на 
розвиток когнітивної й соціально- 
емоційної сфер (рис. 11). Якщо ж у 
третьокласників спостерігається од-
наковий прогрес у набутті обох видів 
навичок, це розвиває також когнітив-
ну та ціннісно-емоційну сфери. Отже, 
предметні компетентності вплива-
ють на розвиток вузькопредметної 
сфери, а надпредметні сприяють за-
гальному розвитку особистості.

На підставі викладеного доходи-
мо таких висновків. У повсякденно-
му житті, а особливо в умовах вій-
ськової агресії, важливими для лю-
дини, тим більше для дитини, є на-
вички стресостійкості та здатність 
реагувати на виклики й розв’язу-

вати проблеми. Найістотніше на 
розвитку когнітивної та соціаль-
но-емоційної сфер третьокласників 
позначилися такі чинники: певний 
стаж педагогічної діяльності (чим 
він більший, тим результативнішим 
є вплив педагога на формування 
сфер розвитку дитини); чисельність 
учнів у класі понад 25 осіб; застосу-
вання групових або комбінованих 
форм організації освітньої діяльно-
сті учнів на уроках; формування в 
них само- та взаємооцінювання як 
мотиваційного чинника до навчан-
ня; залучення батьків до організа-
ції освітньої діяльності їхніх дітей. 
І найвагомішим чинником, на нашу 
думку, є сприяння набуттю учнями 
надпредметних компетентностей, 
котрі є підґрунтям для формування 
всіх сфер розвитку особистості.

Насамкінець висловимо при-
пущення, що сформовані в учнів 
початкової школи в процесі впро-
вадження НУШ м’які навички (soft 
skills) сприятимуть послабленню 
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негативних наслідків для дитячої 
психіки, спричинених агресією росії 
проти України.

Перспективним напрямом по-
дальших досліджень, на наш погляд, 

є виявлення потреб і запитів власне 
педагогічних працівників для по-
дальшої організації освітньої діяль-
ності в умовах воєнного стану та в 
повоєнний час.
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FORMATION OF A COMPETENT PERSONALITY OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS AS AN OPPORTUNITY TO OVERCOME 

CHALLENGES
Abstract. At the present stage of the development of society, knowledge becomes the means 
of formation of a competent person, possessing the skills to achieve a common or personal 
goal, as well as to solve problems. The Ministry of Education and Science of Ukraine has 
launched monitoring studies to document the process of developing competencies in primary 
school students who are studying within the framework of the reform of the New Ukrainian 
School. The analytical materials presented in the article use statistical data collected in the 
course of one of the monitoring studies conducted by the SSI "Institute of Educational 
Analytics" in 2021. Analyzing the answers of third-grade teachers and taking into account 
the martial law situation in Ukraine, we focused on the social and emotional sphere of 
development of students. This sphere includes a group of mental abilities, allowing to form 
students communicative and anti-stress potentials, adaptive abilities and general mood. The 
results of the study showed that nine out of ten third-graders (89,1 %) experienced positive 
changes in their social and emotional development during the three years of study. This gives 
rise to a certain optimism since the military aggression of the russian federation in Ukraine 
has a significant effect on the emotional aspect of the child and if the children have already 
developed certain skills of stress resistance, it will allow them to react better in a stressful 
situation. The least developed (69,5 %) among the third-graders was the cognitive sphere, 
which is also an important characteristic of the intellectual development of the individual 
and contributes to the formation of internal self-regulation. Given the results obtained, the 
organization of psychological support for primary school students becomes relevant during 
the military situation. In addition, certain patterns were discovered and presented in the 
article. For example, the greatest influence on the cognitive and socio-emotional development 
of students is the desire of their parents to engage in leisure activities for their children or 
other assistance to teachers in organizing educational activities.
Keywords: sphere of development, general secondary education institution, monitoring, 
competent personality, highly specialized competencies, hard skills, soft skills.
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ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ  
РОЗРОБЛЕНОГО ПРОГНОЗУ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ 

У ДЕННИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті розглянуто питання оцінювання розроблених авторами прогно-
зів чисельності першокласників і контингенту учнів у денних закладах загальної серед-
ньої освіти в розрізі регіонів України й типу місцевості. Аналіз опрацьованих наукових 
джерел засвідчив, що проблема використання методів розрахунку прогнозних значень 
ключових показників системи загальної середньої освіти, оцінки точності прогнозу за-
лишається актуальною та потребує подальшого вивчення. Це дослідження є продов-
женням наукових робіт щодо визначення потреби в педагогічних працівниках на основі 
прогнозування ключових показників у сфері загальної середньої освіти на 2020/2021–
2024/2025 н. рр. Фактичні значення освітніх показників, отримані в результаті опра-
цювання статистичних даних на початок 2020/2021 н. р., дали змогу перевірити адек-
ватність розробленої моделі прогнозування й отримати математичні характери-
стики точності прогнозної оцінки на основі визначення відхилення (абсолютного та 
відносного) між фактичним і прогнозним значеннями досліджуваних показників. Згідно 
з результатами аналітичного дослідження, числові значення оцінки прогнозу для біль-
шості регіонів перебувають у межах статистичної похибки та доводять високий рі-
вень точності прогнозування цих показників. Предметом подальшого дослідження має 
бути вдосконалення методології прогнозування ключових показників системи загаль-
ної середньої освіти з урахуванням викликів воєнного стану, а також побудова фактор-
них моделей із використанням методів регресійного й кореляційного аналізу та визна-
чення критеріїв оптимальності розроблених моделей. 
Ключові слова: прогнозування, чисельність першокласників, контингент учнів, про-
гнозна оцінка, математичні характеристики точності прогнозування, прогностична 
модель, загальна середня освіта.
JEL classification: I21, I23, Y10.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-72-87.

Актуальність прогнозування роз-
витку загальної середньої освіти 
(ЗСО) в умовах її реформування зу-
мовлюється необхідністю визначен-
ня найважливіших показників галу-

зевого управління з метою надання 
якісних освітніх послуг, формування 
обґрунтованих обсягів бюджетного 
фінансування, оптимізації мережі й 
збільшення наповнюваності закладів  
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учнями, планування обсягів підго-
товки фахівців освітньої галузі для 
забезпечення закладів ЗСО педагогіч-
ними кадрами. З огляду на тенденцію 
розвитку ЗСО в Україні протягом ос-
танніх років, негативну демографічну 
ситуацію, перед органами управління 
галуззю та кожним закладом ЗСО по-
стала серйозна проблема щодо визна-
чення й реалізації стратегії розвитку. 

Проблемам демографічної ситуа-
ції в Україні, факторам впливу на на-
роджуваність, питанням розроблен-
ня методології, якості та обґрунтова-
ності прогнозів присвячено наукові 
праці В. М. Гейця [1], Е. М. Лібанової 
[2], О. В. Макарової [3] та ін.

Так, В. М. Геєць наголошує, що зни-
ження народжуваності, наслідком 
чого є скорочення чисельності насе-
лення, призводить до зменшення в 
його структурі частини молоді, яка 
розпочинає життя, стаючи до навчан-
ня та праці, а також народжує нове 
покоління. Тому першочерговим на 
майбутнє для економічного зростан-
ня держави є забезпечення інтенсив-
ного підвищення кваліфікації тих, хто 
вступатиме в працездатний вік і ма-
тиме можливість активно працювати.

На думку науковця, проблема яко-
сті робочої сили та її професійної орі-
єнтації й підготовленості є особливо 
важливою, і ключова роль у процесах 
перетворень та модернізації суспіль-
ства, в системі підготовки висококва-
ліфікованих кадрів належить насам-
перед освіті. Дослідник наголошує, що 
основним її завданням у забезпеченні 
процесів нововведень повинне бути 
формування людини, здатної вклю-
читися в розроблення національної 
моделі модернізації. В. М. Геєць роз-
криває шляхи розв’язання проблем 
професійної орієнтації молоді й про-

фесійного відбору в контексті необ-
хідних змін у наданні освітніх послуг 
населенню.

У свою чергу, Е. М. Лібанова у своїх 
працях стверджує, що демографічний 
прогноз є методом перспективного 
аналізу, а наступним кроком має ста-
ти складання цілої низки соціально- 
демографічних прогнозів освітнього, 
сімейного та етнічного складу, про-
позицій робочої сили тощо. Тому ста-
ріння населення, висока смертність 
людей працездатного віку, відплив 
робочої сили за межі України можуть 
стати причиною фінансового зане-
паду. Прогнози дають змогу своє-
часно передбачити суспільні загро-
зи й запровадити запобіжні заходи. 
Показники чисельності населення, 
статево-вікового складу слугують 
основою для визначення перспектив 
розвитку суспільної інфраструктури, 
планування раціонального розподі-
лу коштів, задоволення базових по-
треб населення. 

О. В. Макарова досліджує причи-
ни й виклики демографічної кризи в 
Україні, що становлять загрозу май-
бутньому розвитку, соціальній безпе-
ці держави та вимагають розроблен-
ня дієвої демографічної політики, 
спрямованої на протидію подальшо-
му поглибленню кризової ситуації. 
Зокрема, загроза депопуляції змушує 
приділяти більшу увагу народжува-
ності як ключовому чиннику, що ви-
значає режим відтворення населен-
ня країни й потребує глибинних де-
мографічних досліджень. Автор на-
голошує на необхідності ретельного 
вивчення детермінант демографіч-
них процесів із метою віднайдення 
ефективних заходів впливу на них.

Предметом досліджень В. С. Поно-
маренка є питання прогнозування  
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динаміки кількісних показників ві-
тчизняної системи освіти, зокрема 
ЗСО. На підставі аналізу демографіч-
ної ситуації в Україні він стверджує, 
що графік народжуваності є базовим 
для прогнозування всіх освітянських 
процесів. Залежно від кількості на-
роджених у певному році з визначе-
ним часовим лагом можна оцінити 
чисельність випускників 9-го класу, 
а також середньої школи з повною 
ЗСО. За результатами дослідження 
науковцем запропоновано моделі 
організації навчання в умовах скоро-
чення контингенту учнів [4].

О. М. Теліженко та О. В. Мельник 
[5] у своїх працях розглядають окре-
мі аспекти аналізу моделей прогно-
зування попиту й пропозиції квалі-
фікованих фахівців із урахуванням 
потреб економіки. Розроблені мо-
делі дають можливість прогнозува-
ти переважно в середньостроковій 
перспективі показники зайнятості 
населення в розрізі кваліфікацій, 
професій, галузей, за статтю, віком 
тощо. При побудові моделей науков-
ці досить широко використовують 
бази даних, аналізують напрацю-
вання зарубіжних учених з економі-
ко-математичного моделювання та 
прогнозування з питань зайнятості, 
професійної підготовки, трудової й 
географічної міграції населення.

На думку І. П. Дибач [6], одним 
із проявів світових соціально-еко-
номічних трансформацій стало по-
гіршення демографічної ситуації в 
Україні. При цьому спостерігається 
зниження народжуваності, скоро-
чення чисельності населення краї-
ни. На її погляд, необхідно дослідити 
й визначити низку показників, що 
найбільше впливають на встанов-
лення необхідної кількості науко-

во-педагогічних працівників, серед 
яких: загальна чисельність студен-
тів, чисельність студентів-випускни-
ків, середній розмір заробітної плати 
науково-педагогічних працівників і 
кількість випускників закладів ЗСО. 
Інструментальним засобом при цьо-
му обрано метод кореляційно-регре-
сійного аналізу, за допомогою якого 
визначаються математичні характе-
ристики точності прогнозу та вста-
новлюються зв’язки між змінною й 
факторними ознаками.

Л. М. Ільїч [7] у своїх працях роз-
глядає європейську та національну 
практику прогнозування кваліфіко-
ваної робочої сили. Дослідниця роз-
криває національний досвід прогно-
зування потреб у такій робочій силі 
й окреслює проблеми та напрями 
реалізації вірогідного середньостро-
кового прогнозу. Згідно з її спосте-
реженнями, загальною особливістю 
ринку праці в Україні є його форму-
вання за умов зростання пропозиції 
робочої сили і скорочення попиту на 
неї за певного збільшення попиту на 
висококваліфіковану працю (як фа-
хівців, так і робітників).

Сутність та завдання економічно-
го прогнозування, основні принципи 
й методи його розроблення та вико-
ристання висвітлюються в працях 
В. М. Гейця, Т. С. Клебанової, О. І. Чер-
няка, В. В. Іванова, Н. А. Дубровіної, 
А. В. Ставицького [8]. На їхню думку, 
методологічним підґрунтям моделей 
і засобів розв’язання завдань прогно-
зування є математична статистика, 
теорія часових рядів, методи регре-
сійного аналізу.

Важко переоцінити доробок віт чи-
зняних вчених у подоланні окресленої 
проблеми, але питання використан-
ня методів розрахунку прогнозних  
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значень ключових показників сис-
теми ЗСО, оцінювання точності 
скла деного прогнозу залишається 
актуальним і потребує подальшого 
вивчення. 

В аналітичному дослідженні «Мо-
ніторинг забезпечення педагогіч-
ними працівниками закладів освіти 
України: методологічні підходи до 
прогнозування» [9] нами здійснено 
прогнозування показників у сфері 
ЗСО для визначення потреби в пе-
дагогічних кадрах на основі даних 
демографічної та освітньої статис-
тичної звітності, зокрема чисельно-
сті учнів перших класів, загального 
контингенту учнів у денних закладах 
ЗСО на 2020/2021–2024/2025 н. рр. у 
розрізі регіонів і типу місцевості [10].

Метою статті є визначення мате-
матичних характеристик точності 
проведеного прогнозування ключо-
вих показників у сегменті загальної 
середньої освіти на державному й ре-
гіональному рівнях та розроблення 
науково-практичних рекомендацій 
щодо подальшого використання про-
гнозних значень показників.

Актуальність і важливість прогно-
зів у сфері ЗСО, особливо континген-
ту учнів, що навчаються та є потен-
ційними вступниками до закладів 
вищої освіти, зумовлені перспекти-
вами економічного й соціального 
розвитку держави, формуванням 
його творчого та професійного по-
тенціалу. Але події, викликані агре-
сією російської федерації в Україні, 
потребують урахування додаткових 
факторів, пов’язаних із міграцією пе-
дагогічних працівників і здобувачів 
освіти як у межах держави, так і за 
кордон, що має надалі стати предме-
том удосконалення розробленої ме-
тодології прогнозування.

У світовій практиці прогнозні 
показники визначаються на базі за-
гальнонаціональних кількісних про-
гнозів, складених на основі моделю-
вання. Тобто залежно від наявних 
динамічних послідовностей (рядів) 
прогнозування базується на екстра-
поляції з використанням трендових 
або факторних моделей.

Для прогнозування попиту на 
кваліфіковані кадри доцільно мати 
дані про загальний контингент учнів 
у сегменті ЗСО та щорічну кількість 
випускників 9-х, 11-х (12-х) класів за-
кладів ЗСО на базі статистичної звіт-
ності й прогнозної галузевої інфор-
мації (бажано за напрямами здобуття 
профільної освіти), що поєднуються 
з величезними масивами даних про 
демографічну ситуацію (народжува-
ність, смертність, міграцію населення 
тощо). 

Статистичне вивчення тенденцій 
і закономірностей розвитку ЗСО на 
основі якісного інформаційного за-
безпечення уможливлює прийняття 
ефективних управлінських рішень 
та окреслення перспектив розвитку. 
Сучасні реалії реформування такої 
освіти вимагають постійного вдоско-
налення методології розрахунку про-
гнозних значень статистичних і ана-
літичних показників, використання 
економіко-математичних моделей та 
математико-статистичних методів 
аналізу й прогнозування.

Інформаційною базою нашого 
дослідження стали матеріали Дер-
жавної служби статистики України, 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни, наукові праці вчених-економі-
стів. Період вивчення та аналізу ін-
формації – 2008–2020 рр. Численна 
статистична інформація висвітлює 
розвиток ЗСО в динаміці за роками 
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як загалом по Україні, так і по регіо-
нах, за типом місцевості (міські по-
селення, сільська місцевість) та дає 
змогу визначати важливі показники 
на всіх рівнях управління. Дані щодо 
народжуваності є базовими для про-
гнозування низки освітянських про-
цесів у державі, зокрема чисельності 
учнів перших класів, контингенту 
учнів, кількості учнів 9-х класів, які 
продовжать навчання у 10-х класах.

Для забезпечення точності й до-
стовірності результатів прогнозу-
вання необхідно провести перевір-
ку адекватності або верифікацію 
прогнозної моделі, що виконується 
з використанням статистичних кри-
теріїв. На основі опрацьованих ста-
тистичних даних за 2020/2021 н. р. 
отримані фактичні значення цих 
показників, що уможливило експе-
риментальну перевірку точності 
виконаного прогнозування, яке ба-
зувалося на фактографічних мето-
дах і достатньому інформаційному 
забезпеченні щодо системи ЗСО та її 
минулого розвитку.

У прогностичній літературі кри-
теріями якісного прогнозу є точ-
ність і надійність прогнозних зна-
чень, що мають практичне підтвер-
дження. У цьому випадку прогноз 
оцінюється за величиною абсолют-
ного й відносного відхилення (по-
хибки) між фактичною та прогноз-
ною величинами досліджуваних по-
казників [11]. Такий підхід до оцінки 
точності можливий у тому разі, коли 
період попередження вже закінчив-
ся й наявні фактичні значення по-
казника.

Відносна похибка прогнозу �пр 
може бути виражена у відсотках від 
фактичних значень показника та 
розрахована за формулою:

де �пр – відносна помилка прогнозу; 
Yф – фактичне значення показника,  
Yпр – прогнозне значення показника.

Чим менша відносна похибка 
прогнозу, тим вища його оцінка.  
У статистичній теорії значення 
�пр  ≤ 10 вважається високою точністю,  
у межах 10 % < �пр ≤ 20 % – доброю, 
20 % < �пр ≤ 40 % – задовільною, 
40 % < �пр ≤ 50 % – поганою, �пр > 50 % –  
незадовільною.

Вихідними даними для прогнозу-
вання показників денних закладів 
ЗСО слугувала інформація Держав-
ної служби статистики України про 
народжуваність за 2008–2015 рр. 
[12] та статистичної форми звітності 
№ 76-РВК «Зведений звіт денних за-
кладів загальної середньої освіти» за 
період 2014/2015–2020/2021 н. рр.

Згідно зі статистичною звітні-
стю, на початок 2020/2021 н. р. 
мережа денних закладів ЗСО всіх 
форм власності та підпорядкування 
охоплювала 14 815 закладів (у т. ч. 
319 спеціальних), у яких навчалося 
4 191 538 учнів, зокрема 42 305 учнів 
з особливими освітніми потребами.

У структурі мережі денних закла-
дів ЗСО налічувалося 10 державних 
закладів, де навчалося 6009 учнів, а 
також 28 закладів (4876 учнів), під-
порядкованих іншим міністерствам 
і відомствам, а саме: Міністерству 
охорони здоров’я (9), Державній пе-
нітенціарній службі (2), Міністерству 
молоді та спорту (2), Міністерству 
оборони (2), Міністерству культури 
та інформаційної політики (8), Мі-
ністерству внутрішніх справ (1), Дер-
жавній службі з надзвичайних ситу-
ацій (1), Міністерству економіки (3).  
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Також функціонувало 354 приват-
них заклади ЗСО з чисельністю учнів 
49 033 особи.

Найбільше учнів навчалося в закла-
дах ЗСО I–III ступенів (3 015 740 осіб, 
71,9 %); ліцеях (476 983 особи, 11,4 %); 
гімназіях (321 899 осіб, 7,7 %), а най-
менше – у закладах ЗСО II–III ступе-
нів (19 015 осіб, 0,5 %); спеціальних 
закладах (42 305 учнів, 1 %); закла-
дах ЗСО I ступеня (69 685 осіб, 1,7 %);  
I–II ступенів (245 911 осіб, 5,8 %).

Найбільша чисельність учнів пер-
ших класів закладів ЗСО (без учнів 
спеціальних закладів) на початок 
2020/2021 н. р. спостерігалась у Дні-
пропетровській області, м. Киє ві,  
Львівській, Одеській, Київській і 
Харківській областях, найменша –  
у Луганській, Чернігівській, Сумській 
та Кіровоградській областях (рис. 1).

У міських поселеннях найбіль-
шою кількість першокласників була 
в м. Києві, Дніпропетровській, Харків-
ській, Львівській, Одеській областях; 
найменшою – у Луганській, Черні-
вецькій, Тернопільській, Чернігівській 
областях. У сільській місцевості за 
чисельністю учнів, прийнятих до пер-
шого класу, лідирують Закарпатська, 
Львівська, Київська, Одеська, Рівнен-
ська, Івано-Франківська області. Най-
менший контингент учнів першого 
класу зафіксовано в Луганській, Доне-
цькій, Сумській областях (табл. 1).

Як свідчать дані, наведені в табл. 1 
і 2, загалом по Україні на початок 
2020/2021 н. р. фактична чисель-
ність учнів перших класів станови-
ла 419 400 осіб, прогнозна – 430 261 
(відхилення: -10 861 особа, -2,59 %). 
Зокрема, у міських поселеннях їх 
фактична кількість дорівнювала 
297 401 особа, прогнозна – 300 326 
(відхилення: -2925 осіб, -0,98 %). У 

сільській місцевості фактична чи-
сельність становила 121 999 осіб, 
прогнозна – 129 935 (відхилення: 
-7936 осіб, -6,5 %). Такі відхилення 
прогнозної оцінки свідчать про пе-
ревищення прогнозної чисельності 
першокласників над фактичною як 
загалом по Україні, так і в сільській 
місцевості й у міських поселеннях. 
Усі числові значення оцінки прогнозу 
перебувають у межах статистичної 
похибки та доводять високий рівень 
точності прогнозування цього по-
казника. Стосовно отриманих оцінок 
точності прогнозу чисельності пер-
шокласників у розрізі регіонів (див. 
табл. 2) варто зауважити, що 65 про-
гнозних значень (86,7 %) перебува-
ють у зоні високої точності, решта 10 
(13,3 %) – доброї. 

У трьох регіонах України фактич-
не значення чисельності учнів пер-
ших класів перевищувало прогнозне, 
а саме в Донецькій (10,93 %), Луган-
ській (6,85 %), Київській (3,17 %) об-
ластях. У 22 регіонах фактичне зна-
чення їх чисельності було меншим 
від прогнозного, при цьому найбіль-
ше відносне відхилення зафіксовано 
в Запорізькій (-7,12 %), Харківській 
(-6,4 %), Херсонській (-4,14 %) об-
ластях, а найменше – у Рівненській 
(-0,63 %), Волинській (-0,89 %) і 
Закарпатській (-1,96 %) областях 
(рис. 2).

На основі даних щодо розпо-
ділу контингенту учнів за класа-
ми (1–11(12)-х класів) на початок 
2019/2020 н. р. і розрахованої про-
гнозної чисельності учнів перших 
класів на початок 2020/2021 н. р. 
відповідно до розробленої методики 
було проведено прогнозне оціню-
вання контингенту учнів (без учнів 
спеціальних закладів) загалом по 
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Рис. 1. Фактична та прогнозна чисельність учнів перших класів денних ЗЗСО  
(за винятком спеціальних закладів) у міських поселеннях і сільській місцевості 

за регіонами на початок 2020/2021 н. р., осіб
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК [13] і прогноз-
них розрахунків. 
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Т а б л и ц я  1
Фактична та прогнозна чисельність учнів перших класів денних ЗЗСО  
(за винятком спеціальних закладів) за регіонами й типом місцевості  

на початок 2020/2021 н. р., осіб

Регіон
Фактична чисельність Прогнозна чисельність

Усього Міські  
поселення

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення
Сільська 

місцевість
Вінницька обл. 16 653 10 540 6113 17 100 10 364 6736
Волинська обл. 14 189 7724 6465 14 315 7650 6665
Дніпропетровська обл. 34 073 29 667 4406 35 409 30 737 4672
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Т а б л и ц я  2
Абсолютні та відносні відхилення між фактичною й прогнозною чисельністю 

першокласників денних ЗЗСО (за винятком спеціальних закладів)  
за регіонами й типом місцевості на початок 2020/2021 н. р.

Регіон
Абсолютне відхилення, осіб Відносне відхилення, %

Усього Міські  
поселення

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення 
Сільська 

місцевість
Вінницька обл. -447 176 -623 -2,68 1,67 -10,19
Волинська обл. -126 74 -200 -0,89 0,96 -3,09
Дніпропетровська обл. -1336 -1070 -266 -3,92 -3,61 -6,04
Донецька обл. 1773 1800 -27 10,93 12,42 -1,56
Житомирська обл. -635 -297 -338 -4,61 -3,21 -7,50
Закарпатська обл. -338 194 -532 -1,96 2,70 -5,29
Запорізька обл. -1193 -842 -351 -7,12 -6,29 -10,42
Івано-Франківська обл. -449 -20 -429 -2,78 -0,25 -5,33
Київська обл. 795 271 524 3,17 1,67 5,94
Кіровоградська обл. -332 24 -356 -3,41 0,34 -13,02
Луганська обл. 373 410 -37 6,85 9,45 -3,35

Регіон
Фактична чисельність Прогнозна чисельність

Усього Міські  
поселення

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення
Сільська 

місцевість
Донецька обл. 16 221 14 491 1730 14 448 12 691 1757
Житомирська обл. 13 768 9260 4508 14 403 9557 4846
Закарпатська обл. 17 237 7174 10 063 17 575 6980 10 595
Запорізька обл. 16 753 13 386 3367 17 946 14 228 3718
Івано-Франківська обл. 16 163 8110 8053 16 612 8130 8482
Київська обл. 25 049 16 222 8827 24 254 15 951 8303
Кіровоградська обл. 9725 6990 2735 10 057 6966 3091
Луганська обл. 5443 4337 1106 5070 3927 1143
Львівська обл. 29 112 19 498 9614 29 945 19 528 10 417
Миколаївська обл. 11 882 8519 3363 12 433 8715 3718
Одеська обл. 28 007 19 212 8795 28 792 19 431 9361
Полтавська обл. 13 699 9698 4001 14 279 9943 4336
Рівненська обл. 16 481 7820 8661 16 585 7625 8960
Сумська обл. 9555 7564 1991 9936 7714 2222
Тернопільська обл. 10 970 6159 4811 11 308 6122 5186
Харківська обл. 25 449 22 036 3413 27 079 23 242 3837
Херсонська обл. 11 276 7406 3870 11 743 7556 4187
Хмельницька обл. 13 860 9862 3998 14 222 9688 4534
Черкаська обл. 11 561 7750 3811 11 943 7599 4344
Чернівецька обл. 10 999 4925 6074 11 444 5031 6413
Чернігівська обл. 9058 6834 2224 9324 6912 2412
м. Київ 32 217 32 217 – 34 039 34 039 –
Україна 419 400 297 401 121 999 430 261 300 326 129 935

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК [13] та прогнозних 
розрахунків. 

Закінчення табл. 1
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Рис. 2. Розподіл відносних відхилень між фактичною та прогнозною чисельністю 
учнів перших класів денних ЗЗСО (за винятком спеціальних закладів) у міських 

поселеннях і сільській місцевості за регіонами на початок 2020/2021 н. р., %
Побудовано авторами.
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Закінчення табл. 2

Регіон
Абсолютне відхилення, осіб Відносне відхилення, %

Усього Міські  
поселення

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення 
Сільська 

місцевість
Львівська обл. -833 -30 -803 -2,86 -0,15 -8,35
Миколаївська обл. -551 -196 -355 -4,64 -2,30 -10,56
Одеська обл. -785 -219 -566 -2,80 -1,14 -6,44
Полтавська обл. -580 -245 -335 -4,23 -2,53 -8,37
Рівненська обл. -104 195 -299 -0,63 2,49 -3,45
Сумська обл. -381 -150 -231 -3,99 -1,98 -11,60
Тернопільська обл. -338 37 -375 -3,08 0,60 -7,79
Харківська обл. -1630 -1206 -424 -6,40 -5,47 -12,42
Херсонська обл. -467 -150 -317 -4,14 -2,03 -8,19
Хмельницька обл. -362 174 -536 -2,61 1,76 -13,41
Черкаська обл. -382 151 -533 -3,30 1,95 -13,99
Чернівецька обл. -445 -106 -339 -4,05 -2,15 -5,58
Чернігівська обл. -266 -78 -188 -2,94 -1,14 -8,45
м. Київ -1822 -1822 – -5,66 -5,66 –
Україна -10 861 -2925 -7936 -2,59 -0,98 -6,50

Складено авторами на основі розрахунків.

Україні та в розрізі регіонів і типу 
місцевості на період 2020/2021–
2024/2025 н. рр. Відповідно до ран-
жування, найбільший контингент 

учнів спостерігався в Дніпропетров-
ській області, м. Києві та Львівській, 
Одеській, Харківській, Київській об-
ластях; найменший – у Луганській, 
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Кіровоградській, Чернігівській, Сум-
ській, Чернівецькій і Тернопільській 
областях (рис. 3).

Серед міських поселень за чи-
сельністю учнів у ЗЗСО (без учнів 
спеціальних закладів) лідирують 
м. Київ, Дніпропетровська, Харків-
ська, Львів ська області. Найменше 
учнів зафіксовано в містах Луган-

ської, Чернівецької, Тернопільської 
областей. У сільській місцевості най-
більше учнів налічувалося в Закар-
патській, Львівській, Рівненській, 
Одеській областях; найменше – у Лу-
ганській, Донецькій, Сумській облас-
тях (табл. 3).

Дані, наведені в табл. 3 і 4, показу-
ють, що загалом по Україні на початок  

Рис. 3. Фактичний і прогнозний контингент учнів денних ЗЗСО  
(за винятком спеціальних закладів) у міських поселеннях і сільській місцевості 

за регіонами на початок 2020/2021 н. р., осіб
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК [13] та про-
гнозних розрахунків. 
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Т а б л и ц я  3
Фактичний та прогнозний контингент учнів денних ЗЗСО  

(за винятком спеціальних закладів) за регіонами й типом місцевості  
на початок 2020/2021 н. р., осіб

Регіон
Фактичний контингент учнів Прогнозний контингент учнів

Усього Міські  
поселення

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення
Сільська 

місцевість
Вінницька обл. 165 163 103 817 61 346 165 924 102 991 62 933
Волинська обл. 142 288 77 608 64 680 141 947 77 270 64 677
Дніпропетровська обл. 335 071 291 894 43 177 337 815 293 956 43 859
Донецька обл. 166 899 147 576 19 323 164 374 145 067 19 307
Житомирська обл. 137 497 93 580 43 917 138 465 94 250 44 215
Закарпатська обл. 169 413 72 290 97 123 170 030 71 390 98 640
Запорізька обл. 167 344 133 736 33 608 169 449 135 284 34 165
Івано-Франківська обл. 159 465 79 885 79 580 159 714 79 372 80 342
Київська обл. 230 388 152 834 77 554 227 700 150 821 76 879
Кіровоградська обл. 95 830 69 596 26 234 96 548 69 468 27 080
Луганська обл. 55 015 43 379 11 636 52 720 41 366 11 354
Львівська обл. 285 155 191 328 93 827 285 774 191 230 94 544
Миколаївська обл. 116 743 83 064 33 679 118 147 83 959 34 188
Одеська обл. 273 880 189 743 84 137 274 265 189 212 85 053
Полтавська обл. 135 981 95 792 40 189 136 789 95 961 40 828
Рівненська обл. 164 541 77 908 86 633 164 397 77 266 87 131
Сумська обл. 97 267 76 559 20 708 97 879 76 758 21 121
Тернопільська обл. 110 705 61 478 49 227 111 019 61 376 49 643
Харківська обл. 254 605 219 850 34 755 255 651 220 349 35 302
Херсонська обл. 111 439 74 375 37 064 112 623 74 832 37 791
Хмельницька обл. 137 215 95 617 41 598 137 979 95 559 42 420
Черкаська обл. 116 266 76 648 39 618 116 997 76 209 40 788
Чернівецька обл. 106 633 47 695 58 938 107 157 47 829 59 328
Чернігівська обл. 96 216 72 228 23 988 96 612 72 128 24 484
м. Київ 318 214 318 214 – 318 042 318 042 –
Україна 4 149 233 2 946 694 1 202 539 4 158 017 2 941 945 1 216 072

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК [13] та прогнозних 
розрахунків. 

Т а б л и ц я  4
Абсолютні та відносні відхилення між фактичним і прогнозним контингентом 

учнів денних ЗЗСО (за винятком спеціальних закладів) за регіонами й типом 
місцевості на початок 2020/2021 н. р.

Регіон
Абсолютне відхилення, осіб Відносне відхилення, %

Усього Міські  
поселення 

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення
Сільська 

місцевість
Вінницька обл. -761 826 -1587 -0,46 0,80 -2,59
Волинська обл. 341 338 3 0,24 0,44 0
Дніпропетровська обл. -2744 -2062 -682 -0,82 -0,71 -1,58
Донецька обл. 2525 2509 16 1,51 1,70 0,08
Житомирська обл. -968 -670 -298 -0,70 -0,72 -0,68
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2020/2021 н. р. фактичний контин-
гент учнів (без учнів спеціальних 
закладів) становив 4 149 233 особи, 
прогнозний – 4 158 017 (відхилен-
ня: -8784 особи, -0,21 %). Зокрема, 
у міських поселеннях фактичний 
континент налічував 2 982 196 осіб, 
прогнозний – 2 941 945 (відхилення: 
4749 осіб, 0,16 %); у сільській місце-
вості їх фактичний контингент дорів-
нював 1 202 539 осіб, прогнозний – 
1 216 072 (відхилення: -13 533 особи, 
-1,13 %). Такі відносні відхилення про-
гнозної оцінки очікуваної чисельності 
учнів у 2020/2021 н. р. свідчать про 
перевищення прогнозної чисельності 
над фактичною загалом по Україні й 
у сільській місцевості; між тим у місь-
ких поселеннях, навпаки, спостеріга-

ється перевищення фактичної кіль-
кості учнів над прогнозною. Отримані 
числові значення оцінки для всіх регі-
онів і загалом по Україні доводять ви-
сокий рівень точності прогнозування 
контингенту учнів. 

Згідно з розподілом відносних 
відхилень між значеннями фактич-
ного й прогнозного контингенту уч-
нів (без учнів спеціальних закладів) 
на початок 2020/2021 н. р. за регіо-
нами (рис. 4), у шести регіонах фак-
тичне значення контингенту учнів 
перевищувало прогнозне, серед яких 
найбільше відносне відхилення спо-
стерігалося в Луганській (4,17 %), До-
нецькій (1,51 %), Київській (1,17 %) 
областях; найменше – у м. Києві 
(0,05 %), Рівненській (0,09 %) та Во-

Закінчення табл. 4

Регіон
Абсолютне відхилення, осіб Відносне відхилення, %

Усього Міські  
поселення 

Сільська 
місцевість Усього Міські  

поселення
Сільська 

місцевість
Закарпатська обл. -617 900 -1517 -0,36 1,24 -1,56
Запорізька обл. -2105 -1548 -557 -1,26 -1,16 -1,66
Івано-Франківська обл. -249 513 -762 -0,16 0,64 -0,96
Київська обл. 2688 2013 675 1,17 1,32 0,87
Кіровоградська обл. -718 128 -846 -0,75 0,18 -3,22
Луганська обл. 2295 2013 282 4,17 4,64 2,42
Львівська обл. -619 98 -717 -0,22 0,05 -0,76
Миколаївська обл. -1404 -895 -509 -1,20 -1,08 -1,51
Одеська обл. -385 531 -916 -0,14 0,28 -1,09
Полтавська обл. -808 -169 -639 -0,59 -0,18 -1,59
Рівненська обл. 144 642 -498 0,09 0,82 -0,57
Сумська обл. -612 -199 -413 -0,63 -0,26 -1,99
Тернопільська обл. -314 102 -416 -0,28 0,17 -0,85
Харківська обл. -1046 -499 -547 -0,41 -0,23 -1,57
Херсонська обл. -1184 -457 -727 -1,06 -0,61 -1,96
Хмельницька обл. -764 58 -822 -0,56 0,06 -1,98
Черкаська обл. -731 439 -1170 -0,63 0,57 -2,95
Чернівецька обл. -524 -134 -390 -0,49 -0,28 -0,66
Чернігівська обл. -396 100 -496 -0,41 0,14 -2,07
м. Київ 172 172 – 0,05 0,05 – 
Україна -8784 4749 -13 533 -0,21 0,16 -1,13

Складено авторами.
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линській (0,24 %) областях. У 19 регіо-
нах фактичне значення контингенту 
учнів було меншим від прогнозного, 
при цьому найбільше відносне від-
хилення зафіксовано в Запорізькій 
(-1,26 %), Херсонській (-1,06 %) облас-
тях, найменше – в Одеській (-0,14 %), 
Івано-Франківській (-0,16 %), Львів-
ській (-0,22 %) областях.

За результатами дослідження, про-
веденого з використанням статис-
тичних методів і на базі динамічних 
послідовностей (рядів) чисельно-
сті учнів перших класів та контин-
генту учнів за період 2014/2015–
2020/2021 н. рр., а також народжува-
ності дітей за період 2008–2015 рр. у 
розрізі регіонів і загалом по Україні, 
доходимо таких висновків.

Наведені математичні характери-
стики прогнозної оцінки для більшо-
сті регіонів перебувають у межах ста-

тистичної похибки та свідчать про 
високий ступінь точності складених 
прогнозів чисельності першокласни-
ків і контингенту учнів. Окрім того, 
вони підтверджують адекватність 
запропонованої моделі для прогно-
зування цих показників. 

Створена база фактографічної ін-
формації уможливлює на наступних 
етапах дослідження розроблення мо-
делі прогнозування на основі еконо-
міко-математичних методів, зокрема 
методу регресійного й кореляційно-
го аналізу для визначення тенденцій 
розвитку зазначених показників та 
обчислення додаткових математич-
них критеріїв оптимальності скла-
дених прогнозів (математичне спо-
дівання, коефіцієнт детермінації, ко-
ефіцієнт кореляції, середньоквадра-
тичне відхилення, дисперсія та ін.).  
На нашу думку, також потребує вдо-
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Рис. 4. Розподіл відносних відхилень фактичного та прогнозного контингенту 
учнів денних ЗЗСО (за винятком спеціальних закладів) у міських поселеннях  

і сільській місцевості за регіонами на початок 2020/2021 н. р., %
Побудовано авторами.
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сконалення методологія прогнозу-
вання ключових показників системи 
загальної середньої освіти з ураху-
ванням викликів воєнного стану й 

наслідків агресії російської федерації 
в Україні (знищені та пошкоджені за-
клади ЗСО, вимушена міграція учнів і 
педагогічних працівників тощо).
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ASSESSMENT OF THE ACCURACY OF THE DEVELOPED 
FORECAST OF THE STUDENT POPULATION IN FULL-TIME 

GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract.  In recent years, the development trends of the general secondary education in 
Ukraine formed under the influence of the negative demographic situation, have particularly 
highlighted the problem of defining and implementing a strategy for further reform and 
development faced by the education management authorities. Solving issues is impossible 
without planning for the future and forecasting calculations of statistical and analytical 
indicators requiring continuous improvement of economic and mathematical models, as well as 
mathematical and statistical methods of analysis. As the initial data for forecasting, the 
information from the State Statistics Service on the birth rate of children in Ukraine for the 
years 2008-2015, the information from the statistical reporting form № 76-RVK "Consolidated 
Report of General Secondary Education Institutions" for the period of 2014/2015-2020/2021 
academic years was used. The article presents the results of calculating the accuracy of forecast 
estimation of the number of first-graders and the contingent of students in full-time general 
secondary education institutions (excluding special institutions) for the 2020/2021 academic 
year. In the course of the research, the analysis of scientific publications was carried out, which 
proved the relevance of developing methods for calculating forecast values of key indicators of 
the general secondary education, assessing the accuracy of the forecast and the need for further 
study. Actual values of indicators obtained as a result of processing statistical data for the 
beginning of the 2020/2021 academic year made it possible to verify the adequacy of the 
developed forecasting model and calculate mathematical features of the accuracy of forecasting 
(absolute and relative deviation between the actual and projected values of the studied 
indicators). The obtained results show that the numerical values of the forecast estimate for 
most regions are within the statistical error and prove a high level of accuracy of the forecast 
of these indicators. In our opinion, a promising area of further research is to improve the 
methodology for forecasting key indicators of the general secondary education system, taking 
into account the challenges of martial law and the aggression of the russian federation in 
Ukraine (destroyed and damaged secondary schools, forced migration of students and teachers, 
etc.). To do this, it is necessary to develop economic and mathematical models taking into 
account a number of factors and define additional criteria for optimal models.
Keywords: forecasting, number of first-graders, contingent of students, forecast assessment, 
mathematical features of forecasting accuracy, prognostic model, general secondary education.
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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВА  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація. У статті обґрунтовано важливість людського розвитку для забезпечен-
ня соціально-економічного відновлення України в сучасних умовах цифрової тран-
сформації низки сфер суспільного життя, а також із урахуванням пандемії та росій-
сько-української війни. Оцінено місце України у світовому співтоваристві держав за 
значенням і динамікою Індексу людського розвитку. Побудовано кореляційно-регре-
сійну модель залежності величини валового національного доходу на одну особу від 
Індексу людського розвитку, сформульовано й обґрунтовано взаємний характер за-
лежності між цими показниками. Зроблено висновок про провідну роль у досліджува-
ній взаємозалежності фактора людського розвитку, який лежить в основі тривало-
го та стабільного соціально-економічного процвітання країни. Побудовано модель 
взаємозв’язку людського розвитку й економічного зростання. Підкреслено вирішаль-
ну роль у людському розвитку чинника забезпечення умов для рівного та всеохоплю-
ючого доступу до освіти всіх верств населення в кожному куточку світу. Висвітлено 
цільові показники у сфері освіти, досягнення яких є орієнтиром діяльності світової 
спільноти до 2030 р. відповідно до Цілей сталого розвитку. Оцінено досягнення Украї-
ни на ниві реалізації Цілі 4 «Якісна освіта». Проаналізовано низку показників динаміки 
розвитку вітчизняної системи освіти, що засвідчили позитивний вплив на якість 
освіти в нашій державі реформаційних заходів останніх років на різних освітніх рів-
нях. Визначено наслідки пандемії коронавірусу та російсько-української війни для ос-
вітнього процесу в Україні, на основі чого сформульовано відповідні рекомендації.
Ключові слова: людський капітал, Індекс людського розвитку, Цілі сталого розвитку, 
реформування освіти в Україні, якість освіти, європейський інтелектуальний та ін-
формаційний простір.
JEL classification: D24, D31, D60, E22, F29, I20, I30, J24.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-88-98.

Сучасні умови цифрової тран-
сформації економіки висувають нові 
вимоги до якості людського капіталу. 
Активна автоматизація низки ви-
робничих і управлінських процесів 
призводить до того, що окремі про-
фесійні навички стають неактуаль-
ними та з’являються нові професії. 
Промисловий розвиток світу тран-
сформується в напрямі застосування 

технологій робототехніки, штучного 
інтелекту, інтернету речей. Такий но-
вий етап розвитку світової економі-
ки, що передбачає застосування пе-
редових цифрових технологій, дістав 
назву «Індустрія 4.0». Розвиток авто-
матизованого виробництва мінімізує 
втручання людини, породжуючи тим 
самим нові запити щодо освіти, про-
фесійності, творчих здібностей, осо-
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бистих рис учасників виробничого 
процесу. 

Крім цих перманентних проце-
сів у світовій спільноті, на розвиток 
людського капіталу вплинула пан-
демія коронавірусу COVID-19, котра 
негативно позначилася на таких 
складових людського розвитку, як 
здоров’я населення, якість освітньо-
го процесу та макроекономічні по-
казники розвитку країн. В Україні до 
фактора пандемії додався нищівний 
вплив російської військової агресії 
на нашій території. У таких умовах 
актуалізуються питання збереження 
й розвитку людського капіталу Укра-
їни, котрий є ключовим чинником 
її післяпандемічного та повоєнного 
відродження.

Проблематика розвитку люд-
ського капіталу та його впливу на 
соціально-економічний поступ Укра-
їни висвітлюється в наукових пра-
цях ряду вітчизняних авторів, таких 
як О. Клепанчук [1], Ю. Радіонов [2], 
О. Пищуліна, Т. Юрочко, М. Міщенко, 
Я. Жаліло [3], О. Кузьмін, А. Шахно 
[4] та ін. У працях згаданих авторів 
людський капітал охарактеризовано 
як один із визначальних чинників 
соціально-економічного розвитку 
України, розкриваються особливості 
його формування й розвитку, пропо-
нуються методи оцінки людського 
розвитку тощо. 

Разом із тим недостатньо вивче-
ними залишаються питання, пов’я-
зані з роллю, значенням і особливос-
тями формування й розвитку люд-
ського капіталу в умовах пандемії ко-
ронавірусу та російсько-української 
війни. Зазначене обумовило актуаль-
ність цього дослідження, присвяче-
ного обґрунтуванню тези про вирі-
шальний вплив людського розвитку 

на процеси відновлення нашої дер-
жави після економічного спаду, спри-
чиненого пандемією й війною.

Останнім часом для оцінки роз-
витку країн міжнародними організа-
ціями дедалі частіше досліджуються 
не лише показники економічного 
зростання, а й люди та їхні здібності. 
Так, ООН проводить щорічні розра-
хунки Індексу людського розвитку 
(ІЛР) із метою оцінювання люд-
ського капіталу й відстеження його 
динаміки в країнах світу.

ІЛР є підсумковим показником се-
редніх досягнень країни в ключових 
вимірах людського розвитку, таких 
як довге та здорове життя, знання й 
гідний рівень життя. Параметр дов-
гого та здорового життя оцінюється 
за очікуваною тривалістю життя при 
народженні. Рівень знань (освічено-
сті) вимірюється середнім числом 
років навчання для дорослих у віці 
25 років і старше та очікуваними ро-
ками навчання для дітей шкільного 
віку, рівень життя – валовим націо-
нальним доходом на одну особу. ІЛР 
використовує логарифм доходу, щоб 
відобразити зменшення важливості 
доходу з його збільшенням. Значен-
ня індексу обчислюється як середнє 
геометричне нормованих індексів 
для кожного із трьох вказаних пара-
метрів [5].

У таблиці відображено наведені 
в Доповіді про людський розвиток 
2020, що підготовлена Програмою 
розвитку ООН, значення ІЛР, а та-
кож валовий національний дохід на 
одну особу для окремих країн світу 
за 2019 р. 

До рейтингу держав за ІЛР включе-
но 189 країн і територій. ІЛР України  
за 2019 р. – 0,779, що є вищим від се-
редньосвітового значення (0,737), а 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 2 (18)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

90

отже, дає змогу віднести її до країн 
високого рівня людського розвитку. 
Близькими до України за рейтингом 
є Боснія і Герцеговина, Шрі-Ланка, 
Гренада, Мексика, Сент-Кітс і Невіс, 
Антигуа і Барбуда, Перу, Таїланд, Ві-
рменія. Слід зауважити, що за період 
1990–2019 рр. ІЛР України зріс на 
7,4 %, з 0,725 до 0,779 [7].

Аналіз величин ІЛР і валового на-
ціонального доходу (ВНД) на одну 
особу досліджуваних країн виявляє 
наявність кореляції між цими по-
казниками (рис. 1). Позиції країн де-
монструють досить упорядкований 
тренд, що вказує на наявність чіт-
ко вираженого взаємозв’язку рівня 
людського розвитку й економічного 
процвітання країни. Це підтверджу-
ється високим значенням коефіцієн-
та детермінації побудованої кореля-

ційної моделі (0,9151), що засвідчує 
її адекватність. До речі, методика об-
числення ІЛР передбачає врахування 
величини ВНД при визначенні ІЛР, 
що робить досліджувані нами факто-
ри мультиколінеарними. Однак вага 
ВНД у ІЛР є не настільки суттєвою, 
щоб лише нею можна було обґрунту-
вати виявлену високу кореляційну 
залежність між факторами.

Водночас постає досить спірне пи-
тання щодо залежної й незалежної 
змінної в досліджуваному взаємо-
зв’язку факторів. У побудованій нами 
моделі (див. рис. 1) незалежною змін-
ною виступає ІЛР, а залежною – ВНД 
на одну особу. Тож можна зробити 
висновок про істотний вплив пара-
метрів людського капіталу на рівень 
доходів країни. Очевидним є і зворот-
ний вплив, адже населення з високим 

Т а б л и ц я
Фрагмент рейтингу країн за Індексом людського розвитку  

згідно з Доповіддю ПРООН про людський розвиток 2020

Країна Місце країни 
в рейтингу

Індекс людського 
розвитку

Валовий національний дохід 
на одну особу, дол. США

Норвегія 1 0,957 66 494
Ірландія 2 0,955 68 371
Швейцарія 3 0,955 69 394
Гонконг (Китай) 4 0,949 62 985
Ісландія 5 0,949 54 682
Німеччина 6 0,947 55 314
Швеція 7 0,945 54 508
Австралія 8 0,944 48 085
Нідерланди 9 0,944 57 707
Данія 10 0,940 58 662
… … … …
Шрі-Ланка 72 0,782 12707
Боснія і Герцеговина 73 0,780 14 872
Гренада 74 0,779 15 641
Мексика 74 0,779 19 160
Сент-Кітс і Невіс 74 0,779 25 038
Україна 74 0,779 13 216
Антигуа і Барбуда 78 0,778 20 895
Перу 79 0,777 12 252
Таїланд 79 0,777 17 781
Вірменія 81 0,776 13 894
… … … …
Нігер 189 0,394 1201
Середнє значення для світу – 0,737 16 734

Складено автором за даними ПРООН [6].
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рівнем доходу має значно ширші мож-
ливості щодо забезпечення власно-
го здоров’я, здобуття якісної освіти 
та розвитку особистісних рис. Так, у 
Доповіді ПРООН про стан людського 
розвитку за 2019 р. [8] наводиться 
умовний приклад про двох дітей, які 
народились у 2000 р. у країнах із різ-
ним рівнем доходу. По кожній дитині 
складено прогноз на 2020 р. виходячи 
зі статистичних даних: для дитини з 
розвинутої країни ймовірність помер-
ти до досягнення нею 20-річного віку 
становить 1 % (для дитини зі слабо-
розвинутої країни – 17 %), навчатися 
в закладі вищої освіти – 55 % (3 %). 

Отже, підвищення ІЛР сприяє 
збільшенню ВНД на одну особу, що, 
у свою чергу, стимулює подальше 
зростання ІЛР і т. д. А проте, в умовах 
країни з низьким рівнем показників 

людського розвитку й національного 
доходу для розкручування описаного 
нами «колеса» взаємозалежності по-
чинати варто із зусиль, спрямованих 
на людський розвиток, як це показано  
на рис. 2. 

Таким чином, відправним пунктом 
до добробуту має стати людський 
розвиток. Тому й допомогу, яка нада-
ється високорозвинутими країнами 
для слаборозвинутих, доцільно ске-
ровувати першочергово на створення 
умов для людського розвитку, що до-
поможе країні-реципієнту сформува-
ти всередині власної держави джере-
ло та підґрунтя для подальшого еко-
номічного зростання й процвітання.  
І ця підстава не може бути легко втра-
чена внаслідок економічної чи полі-
тичної кризи, вона має залишатися в 
країні та сприяти її відновленню.

Рис. 1. Зв’язок Індексу людського розвитку та валового національного доходу  
на одну особу за даними 189 країн світу, включених у Звіт ПРООН  

про людський розвиток 2020, експоненційна лінія тренду
Побудовано автором за даними ПРООН [6].
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Сформульований висновок під-
тверджується світовою практикою. 
Так, у Доповіді ПРООН про стан люд-
ського розвитку за 2019 р. наголошу-
ється: «Нерівність у стані людського 
розвитку зберігається, незважаю-
чи на досягнення щодо скорочення 
масштабів крайньої бідності. У пер-
ших два десятиліття ХХІ ст. спостері-
гається помітний прогрес у зменшен-
ні крайніх нестатків, але прогалини 
залишаються неприпустимо велики-
ми для широкого діапазону можли-
востей – свободи людей бути тими, 
ким вони хочуть, робити те, що вони 
хочуть, наприклад ходити до шко-
ли, влаштовуватися на роботу…» [8]. 
Отже, нерівність у стані людського 
розвитку зберігається.

Ключовим внеском у людський 
розвиток має стати забезпечення 
умов для рівного та всеохоплюючого 

доступу до освіти всіх верств насе-
лення в кожному куточку світу. Якіс-
на освіта посіла чільне місце серед 
орієнтирів сучасного розвитку світо-
вої спільноти, що були окреслені на 
Саміті ООН у рамках 70-ї сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 
у 2015 р. Результатом саміту стало 
затвердження 17 Цілей сталого роз-
витку, які є пріоритетними напряма-
ми діяльності до 2030 р. для країн, 
що приєдналися до процесу забезпе-
чення сталого розвитку, зокрема на-
шої держави. Ціль 4 «Якісна освіта» 
покликана забезпечити рівні умови 
доступу населення до всеохоплюю-
чої якісної освіти та створити можли-
вості для навчання протягом усього  
життя.

Досягнення Цілі 4 передбачає реа-
лізацію таких цільових показників у 
сфері освіти [9]:

Рис. 2. Ітераційна модель впливу рівня людського розвитку 
 в країні на її економічне зростання

Побудовано автором.

Закладення основ  
людського потенціалу:

- розвиток фізичних здібностей людини;
- розвиток свідомості й потенційних здібностей  
людини до інтелектуальної діяльності

Економічне зростання країни:
валовий внутрішній продукт, валовий 
національний продукт, експорт, імпорт, товарообіг 
зовнішньої торгівлі, рівень безробіття, інфляція, 
дефіцит бюджету, рівень державного боргу тощо

Розвиток людського капіталу:
- особисті риси й мотивація індивідів;
- інтелектуальні здібності та практичні 
навички працівників

Покращення умов  
життя населення:

- доходи населення, соціальне забезпечення;
- санітарні умови, умови для проведення 

вільного часу;
- психологічний стан тощо

Підвищення рівня людського 
розвитку населення:

- здоров'я та висока тривалість життя;
- грамотність;
- професійна освіченість
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 – забезпечення всіх дівчаток і 
хлопчиків можливістю здобувати без-
коштовну якісну початкову й середню 
освіту для досягнення ефективних 
результатів навчання; пройти якісну 
підготовку до отримання початкової 
освіти (доступ до дошкільної освіти, 
програм дошкільного розвитку);

 – забезпечення всеохоплюючого 
й рівного доступу жінок і чоловіків 
до фінансово доступної та якісної 
технічної, професійної й вищої освіти;

 – досягнення збільшення чисель-
ності населення, що володіє техніч-
ними та професійними знаннями й 
навичками, підвищення рівня зайня-
тості, зростання підприємницької 
активності та кількості робочих місць;

 – позбавлення освіти ознак гендер-
ної нерівності, а також забезпечення 
рівного доступу до дошкільної, по-
чаткової, середньої, технічної, профе-
сійної освіти для дітей з особливими 
потребами, людей з обмеженими 
можливостями, представників корін-
них народів;

 – досягнення вміння читати й ра-
хувати всією молоддю та переважною 
більшістю дорослого населення;

 – забезпечення набуття всіма учня-
ми знань і навичок, що сприятимуть 
сталому розвитку, завдяки засвоєнню 
питань сталого способу життя, ген-
дерної рівності, культури миру й нена-
сильства, культурної різноманітності, 
внеску культури в сталий розвиток;

 – гарантування безпечного, нена-
сильницького, інклюзивного та ефек-
тивного середовища для навчання у 
створених і модернізованих навчаль-
них закладах, де враховуватимуться 
потреби інвалідів та гендерні аспекти;

 – збільшення кількості стипендій 
для людей зі слаборозвинутих країн 
на здобуття освіти в закладах вищої 

освіти й професійно-технічної підго-
товки;

 – досягнення зростання чисельно-
сті кваліфікованих учителів, зокрема 
завдяки налагодженню міжнародної 
співпраці у сфері їх підготовки в сла-
борозвинутих країнах.

Ефективність роботи в рамках 
досягнення Цілі 4 тісно пов’язана з 
результатами діяльності в напрямку 
досягнення таких суміжних цілей, як 
подолання бідності (Ціль 1); міцне 
здоров’я та благополуччя (Ціль 3); 
гідна праця й економічне зростання 
(Ціль 8); промисловість, інновації та 
інфраструктура (Ціль 9); сталий роз-
виток міст і громад (Ціль 11); мир, 
справедливість та сильні інститути 
(Ціль 16), партнерство заради стало-
го розвитку (Ціль 17).

Як засвідчує позитивна динаміка 
ІЛР України, за період незалежності 
наша держава зробила низку кроків 
на шляху формування конкуренто-
спроможного людського капіталу. 
Так, середня очікувана тривалість 
життя при народженні в Україні в 
1990 р. сягала 65,7 року для чоловіків 
та 75 років для жінок, однак станом 
на 2021 р. цей показник дорівнював 
68 років і 77,1 року відповідно [10].

Чималий шлях за цей період про-
йдено також у сфері освіти. Зокре-
ма, відбулися перехід на нові зміст, 
структуру й тривалість повної за-
гальної середньої освіти; інформа-
тизація та комп’ютеризація закладів 
освіти; приєднання до Болонського 
процесу; модернізація освітнього 
законодавства в контексті закріпле-
ного курсу на європейську інтегра-
цію; ухвалення Концепції розвитку 
STEM-освіти; зміна підходів до здо-
буття освіти особами з особливими 
освітніми потребами та ін. Напрацю-
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вання у освітній сфері підтверджу-
ються статистичними даними. Спо-
стерігаються позитивні тенденції на 
всіх рівнях освіти – від дошкільної до 
вищої.

Так, охоплення дітей закладами 
дошкільної освіти України в 1995 р. 
становило 44 %, а в 2019 р. цей по-
казник зріс до 63 % (унаслідок пан-
демії у 2020 р. він знизився до 58 %) 
[11, c. 36]. Для порівняння: відсоток 
охоплення дошкільною освітою в 
країнах ЄС у 2019 р. сягав 95,7 % [11, 
c. 46]. Окрім того, якщо у 2014 р. черга 
на влаштування дітей у заклади до-
шкільної освіти налічувала 95,9 тис. 
осіб, то до 2020 р. вона скоротилася 
до 22,3 тис. осіб [11, c. 40]. Важливою 
віхою у вітчизняній дошкільній осві-
ті стало наближення її змісту до ідей 
концепції «Нова українська школа» 
(НУШ) – ключової реформи Мініс-
терства освіти і науки, метою якої є 
створення школи, де буде приємно 
навчатися та котра даватиме учням 
не тільки знання, а й уміння їх засто-
совувати в повсякденному житті.

Саме з ухваленням Концепції реа-
лізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року розпочався но-
вий етап трансформації та модер-
нізації загальної середньої освіти, 
націлений на перехід від школи, що 
надавала теоретичні знання, до шко-
ли компетентностей, які необхідні 
здобувачам освіти для успішної са-
мореалізації, формування цінностей, 
що сприяють обранню професії в 
дорослому житті, віднайденню сво-
го покликання, втіленню творчого 
потенціалу, становленню як грома-
дянина [12]. У 2019 р. фінансуван-
ня для НУШ було надане в обсязі 

1 020 654,1 тис. грн і було спрямова-
не на придбання дидактичних мате-
ріалів (23 %), сучасних меблів (37 %), 
музичних інструментів, комп’ютер-
ного обладнання й відповідного 
мультимедійного контенту (32 %), 
на підготовку тренерів-педагогів, су-
первізорів, проведення супервізії та 
підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників (8 %). У 2020 р. обсяг 
фінансування зріс до 1 556 858 тис. 
грн. Утім, пандемія COVID-19 внесла 
свої корективи: 34 % цих коштів було 
витрачено на засоби захисту під час 
карантину [11, с. 83–90]. 

Позитивний вплив на якість осві-
ти в Україні мали заходи щодо забез-
печення можливостей і стимулюван-
ня вчителів до перманентного під-
вищення кваліфікації. Так, протягом 
2020 р. не підвищували свою квалі-
фікацію на жодній освітній платфор-
мі лише 5,52 % вчителів у третьому 
класі [11, с. 100]. 

Показовим є те, що у 2020/2021 н. р. 
частка закладів загальної серед-
ньої освіти, підключених до Інтер-
нету, становила 99,8 %. Адже ще у 
2008/2009 н. р. цей показник дорів-
нював 52,1 % [11, с. 109].

У сфері професійно-технічної осві-
ти реалізуються заходи з реоргані-
зації та реструктуризації закладів 
із урахуванням попиту на робітничі 
кадри на ринку праці, активізуєть-
ся міжнародне співробітництво й 
поглиблюється інтеграція в євро-
пейський освітній простір. Участь 
у низці міжнародних проєктів ра-
зом із розширенням академічної 
мобільності наразі стала візитною 
карткою також розвитку вітчизня-
них закладів вищої освіти. Важливо, 
що впродовж останніх років збіль-
шилася чисельність як українських 
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студентів, котрі навчаються за межа-
ми країни на постійній основі, так і 
студентів-іноземців, що здобувають 
освіту в Україні. Наприклад, станом 
на 2020 р. у нас навчалося 76 548 
іноземних студентів зі 155 країн сві-
ту [11, с. 258]. Це вказує на присут-
ність вітчизняної освітньої галузі на 
глобальному ринку освітніх послуг, 
сприяє поліпшенню якості їх надан-
ня та залученню в національну еко-
номіку додаткових інвестицій.

Як бачимо, запроваджені зміни й 
нововведення принесли позитивні 
результати. Однак важливо й далі 
докладати зусиль щодо забезпечен-
ня всеохоплюючої та якісної освіти в 
Україні. Особливу увагу слід приділи-
ти, зокрема, активізації цифровізації 
освітнього процесу, модернізації змі-
сту освіти, удосконаленню матері-
ально-технічної бази закладів освіти 
шляхом покращення їх ресурсного 
забезпечення, професійному роз-
витку та самовдосконаленню вчите-
лів і викладачів, оптимізації мережі 
закладів освіти, розвитку держав-
но-приватного партнерства (йдеться 
про створення інноваційних струк-
тур – кластерів, технопарків, хабів 
тощо), урахуванню вимог роботодав-
ців при підготовці фахівців. 

На сьогодні виокремлення першо-
чергових завдань у сфері освіти ве-
ликою мірою визначає російсько-у-
країнська війна. Військова агресія 
східного сусіда як ніколи актуалізу-
вала для нашої держави розвиток 
всебічних відносин із Європейським 
Союзом, входження в європейський 
інтелектуальний та інформаційний 
простір. Орієнтиром у подальшому 
реформуванні вітчизняної системи 
освіти має стати саме досвід євро-
пейських країн. Важливо докласти 

зусиль для виконання зобов’язань 
України, зафіксованих в Угоді про 
асоціацію з ЄС [13], щодо сприяння 
розвиткові європейського співро-
бітництва в галузі освіти, навчання 
й молодіжної політики з метою по-
ліпшення взаєморозуміння, активі-
зації міжкультурного діалогу та по-
глиблення знань щодо відповідних 
культур із урахуванням культурного 
й мовного розмаїття. 

Заклади освіти та науки повинні 
використовувати всі можливості, зо-
крема брати активну участь у реалі-
зації спільних науково-дослідницьких 
проєктів із європейськими партнера-
ми. Це дасть змогу отримати цінний 
досвід, знання й навички, що стануть 
у пригоді під час повоєнного віднов-
лення національної економіки.

Отже, людський капітал є вагомим 
чинником соціально-економічного 
розвитку країни. Здоров’я, знання та 
професійні навички населення забез-
печують підприємницькі структури 
важливим ресурсом для розвитку й 
підвищення ефективності їхньої ді-
яльності, роблять їх гнучкішими та 
готовими до інновацій. Це набуває 
дедалі більшого значення в умовах 
глобалізованого й конкурентного 
світового господарства. 

Вочевидь, події 2020–2022 рр. у 
нашій державі не сприяють розвит-
ку людського капіталу. Пандемія  
COVID-19 і повномасштабне росій-
ське військове вторгнення на терито-
рію України негативно позначаються 
на всіх складових поняття людського 
розвитку. Ці чинники згубно впли-
вають на здоров’я населення краї-
ни, якість освітнього процесу. Якщо 
пандемія призвела до переходу на 
дистанційне навчання, якість котро-
го в перехідний період поступалась 
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очному навчанню, то російсько-укра-
їнська війна унеможливила навчаль-
ний процес у багатьох регіонах краї-
ни взагалі на тривалий період. Адже 
необхідно буде відновити зруйнова-
ну ін фраструктуру, зокрема будівлі 
закладів освіти, тимчасово змінити 
форму навчання для здобувачів осві-
ти з найбільш постраждалих регі-
онів. Окрім того, через карантинні 
обмеження та значно більшою мірою 
внаслідок війни постраждав і далі 
погіршується добробут населення. 
Згідно з прогнозом Світового банку, 

ВВП України за підсумками 2022 р. 
може скоротитися на 45,1 % порів-
няно з попереднім роком [14]. Зро-
зуміло, що все це погіршить місце 
нашої держави в рейтингу країн за 
Індексом людського розвитку. Така 
ситуація вимагає віднайдення нових 
ефективних рішень стосовно виходу 
із кризової ситуації, що обумовлює 
перспективи подальших досліджень 
автора, які полягають у розробленні 
заходів щодо відновлення людського 
капіталу в післяпандемічний і пово-
єнний період.
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DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL  
AS A BASIS FOR SOCIO-ECONOMIC RECOVERY OF UKRAINE

Abstract. The current stage of development of the world economy, based on advanced digital 
technologies, increases the relevance of education, professionalism, and creative abilities of 
participants in the production process. The article is aimed at substantiating the determining 
role of human capital development in the economic recovery of Ukraine in the post-pandemic 
and post-war periods. One of the comprehensive indicators for assessing the quality of human 
capital is the Human Development Index. This indicator measures the country's average 
achievements in the following aspects of human development: long and healthy life, knowledge 
and a decent standard of living. A review of the values of the Human Development Index and 
gross national income per capita of the world revealed a correlation between the two 
indicators. This is confirmed in the article by a graphical representation of positions of 
countries in the coordinate system "HDI-GNI per capita", as well as the high value of the 
coefficient of determination of the constructed correlation model. The mutual nature of the 
dependence between these indicators is formulated and substantiated. A schematic model of 
the relationship between human development and the economic growth of the country is 
proposed. The crucial role in human development of the factor of providing conditions for 
equal access to quality education for all segments of the population in all corners of the world 
is described. The article highlights targets in the field of education, the achievement of which 
is a benchmark of activities of the world community until 2030 according to the Sustainable 
Development Goals. The achievements of Ukraine in the sphere of education over the years of 
independence are assessed, and gaps and main directions of further work on providing the 
population with access to quality education are identified. The conclusion about the exceptional 
importance of human capital in the process of reconstruction of Ukraine is formulated.
Keywords: human capital, Human Development Index, Sustainable Development Goals, 
education reform in Ukraine, quality of education, European intellectual and information space.
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СТРУКТУРА ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Відтворення інтелектуального потенціалу людини як безперервне від-
новлення його кількісних і якісних характеристик та показників у сучасних умовах 
інноваційного суспільства має першорядне значення. У статті відповідно до мети 
обґрунтовано й запропоновано нові підходи до структурування напрямів, способів і 
показників відтворення інтелектуального потенціалу, які поділяються за екстен-
сивним та інтенсивним типами. Стверджується, що такі підходи до відтворення 
інтелектуального потенціалу людини сприятимуть організації ефективного впро-
вадження інновацій у господарську діяльність підприємств. Розроблено модель зво-
ротного зв’язку між показниками й способами інноваційного відтворення інтелекту-
ального потенціалу людини. Встановлено, що показниками інтенсивного типу від-
творення інтелектуального потенціалу людини є ключові компетентності. 
Визначено основні ключові компетентності людини та їхню сутність. Це лідерство, 
комунікативність, креативність, критичне мислення. Запропонована модель зво-
ротного зв’язку дає можливість оцінити приріст бажаних ключових компетентно-
стей та зробити раціональний вибір способу інноваційного відтворення. Доведено, що 
зазначені ключові компетентності можуть слугувати показниками інтенсивного 
типу відтворення інтелектуального потенціалу людини. Встановлено, що ефектив-
не використання інтелектуального потенціалу людини сприятиме інтенсифікації 
процесу реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства.
Ключові слова: відтворення, інтелектуальний потенціал людини, інновація, модель, 
структура відтворення, показники інноваційного відтворення, ключові компетент-
ності.
JEL сlassіfіcatіon: O15.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-99-111.

В умовах цифровізації й розвитку 
інноваційного суспільства, що відбу-
вається на тлі пандемії та збройної 
агресії з боку Російської Федерації, 
більш конкурентною, успішною є 
високоосвічена й винахідлива лю-
дина. Така людина повинна мати 
креативні здібності, вміння та ба-
жання навчатись і розвивати влас-
ний інтелект протягом усього життя.  

Цей безперервний рух на шляху до 
самовдосконалення й наполегли-
вого набуття відповідних фахових 
компетентностей є досить важли-
вим процесом відтворення влас-
ного інтелектуального потенціалу, 
особливо в сучасних умовах. Адже 
від рівня відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу людини залежать 
якість та можливість організації 
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виробництва інноваційного суспіль-
ного продукту. Створення нового 
суспільного продукту забезпечує не 
лише функціонування господарства 
на рівні держави, галузі, підприєм-
ства, а й послідовне перетворення 
суспільного капіталу. Відтворення 
останнього являє собою циклічний 
процес його перетворення з одні-
єї форми на іншу та повернення до 
вихідної точки з приростом. Тому 
дослідження структури інновацій-
ного відтворення інтелектуального 
потенціалу людини в контексті по-
жвавлення інноваційного розвитку 
на всіх рівнях економічної системи 
є актуальною науковою проблемою.

Процес організації досліджень, 
створення й упровадження іннова-
цій передбачає використання нау-
ковим співтовариством сукупнос-
ті засобів, ресурсів і пов’язаних із 
ними послуг. У сучасних умовах по-
жвавлення інноваційної діяльності 
залежить від фінансової політики 
держави та організації ефективного 
відтворення підприємствами влас-
них економічних ресурсів. На під-
ставі прогнозів і розрахунків про-
відних наукових інституцій [1–5] 
та вчених (таких як Дж. Шумпетер 
[6], П. Друкер [7], Н. Брюховецька, 
І. Булєєв [8], В. Ковтунець, С. Лондар, 
С. Мельник, Е. Кастель-Бранко [9] та 
ін.), сформулюємо головний напрям 
дослідження – інноваційне відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини в контексті забезпечення ін-
новаційного розвитку держави.

Визначальну роль у відтворенні 
відіграє виробництво, під час яко-
го відбувається тісна взаємодія ос-
новних складових продуктивних сил 
– інтелектуального потенціалу лю-
дини та об’єктів необоротних мате-

ріальних і нематеріальних ресурсів. 
Відтепер вимоги до трудової діяль-
ності людини, особливо до якості її 
інтелектуального потенціалу, істот-
но посилюються разом із вимогами 
до якості економічних ресурсів під-
приємства в процесі впровадження 
інновацій [10, с. 100]. Отже, розвиток 
інноваційної діяльності підприємств 
висуває додаткові вимоги до перелі-
ку ключових компетентностей фа-
хівців. Задоволення сучасних потреб 
інноваційних підприємств потребує 
вдосконалення традиційної системи 
вищої освіти в Україні.

Огляд аналітичної доповіді Націо-
нального інституту стратегічних до-
сліджень [1], вебсайту Українського 
Інституту майбутнього [2], урядових 
порталів [3–4], доповіді Національної 
академії педагогічних наук України 
[5] і досліджень науковців [5–8; 10; 
11] засвідчив необхідність пошуку 
можливостей зростання вітчизняної 
економіки та недовикористаного ре-
сурсу у вигляді інноваційного відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини.

Тому головною метою цього до-
слідження є уточнення структури 
й показників інноваційного відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини в контексті розвитку іннова-
ційної діяльності підприємства.

Досягнення окресленої мети пе-
редбачає:

 • формування структури відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
людини та уточнення інноваційних 
засад відтворення;

 • визначення факторів, способів і 
показників інноваційного відтворен-
ня такого потенціалу.

Організація відтворення інтелек-
туального потенціалу людини пов’я-
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зана з освітніми інноваціями в кон-
тексті вдосконалення процесу нав-
чання в закладах вищої освіти, підви-
щення якості засвоєння навчальної 
інформації та рівня підготовки кон-
курентоспроможних у сучасному сві-
ті фахівців і затребуваністю їх на під-
приємствах України.

Освітні інновації – це вперше ство-
рені, удосконалені або застосовані 
освітні, дидактичні, виховні, управ-
лінські системи, які здатні істотно 
підвищити ефективність і результа-
тивність навчально-виховного про-
цесу. Інноваційні форми організації 
навчального процесу нерозривно 
пов’язані із формуванням у закладі 
вищої освіти інноваційного середо-
вища, застосуванням різноманітних 
інноваційних педагогічних методик 
для забезпечення розвитку творчого 
потенціалу особи, що навчається. Віт-
чизняні науковці, а саме В. Г. Кремень 
[11], В. І. Калін [12], О. В. Мельникова 
[13], Ю. М. Рашкевич [14], В. Б. Рогова, 
С. Л. Лондар [15], Б. Г. Чижевський [16] 
та ін., протягом останніх 10 років до-
сліджували можливості впроваджен-
ня якісних змін у сферу освіти в рам-
ках реформування її системи.

Зокрема, В. І. Калін зауважує, що 
в умовах інноваційних змін у різних 
сферах суспільного життя особливої 
актуальності набуває нова парадиг-
ма ХХІ ст. – інноваційна, котра не про-
тиставляє, а об’єднує, синергетизує з 
різними підходами й системами осві-
ти [12]. Найперспективніші її трен-
ди трактують освіту як формування 
наукової картини світу, культури, 
розумової діяльності; безперервне 
навчання; підготовку компетент-
ного фахівця; утвердження «нового 
педагогічного мислення»; утілення 
суб’єкт-суб’єктного особистісно-орі-

єнтованого, людино-вимірного нав-
чання; запровадження педагогіки 
співробітництва, педагогічної синер-
гетики, толерантності тощо. Варто 
зазначити, що саме застосування 
суб’єктно-діяльнісного підходу в ор-
ганізації навчального процесу є до-
сить важливим, оскільки такий під-
хід сприятиме активному залученню 
особистості до процесу навчання та 
перетворенню її з пасивного учасника 
 на активного суб’єкта навчання [17]. 

О. В. Мельникова тлумачить інно-
вації в системі вищої освіти як но-
востворені або вдосконалені конку-
рентні спроможності людини [13].

Загальносвітова тенденція інно-
ваційного розвитку економіки вима-
гає від людини здатності продовжу-
вати навчання й у процесі професій-
ної діяльності, постійного якісного 
зростання власного інтелектуально-
го потенціалу відповідно до концеп-
ції навчання впродовж усього життя 
(life-long learning) [18]. 

В Україні в рамках реалізації кон-
цепції безперервної освіти впродовж 
життя останніми роками набуває ак-
туальності розвиток освіти дорослих 
як складової цілісної системи націо-
нальної освіти. У Національній допо-
віді про стан і перспективи розвит-
ку освіти в Україні підкреслюється 
важливість усвідомлення «в україн-
ському суспільстві цінності освіти до-
рослих, її потенційних можливостей 
для особистісного й професійного 
зростання кожної людини» [5, с. 9, 13]. 
Саме тому було створено Концепцію 
освіти дорослих та розробляється за-
конопроєкт «Про освіту дорослих». 

З огляду на цей напрям реформу-
вання сфери науки і освіти в Україні 
та необхідність розвитку інновацій-
ної діяльності, метою якої є забез-
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печення підвищення конкуренто-
спроможності підприємств, постає 
нагальна потреба в набутті люди-
ною низки професійно важливих 
рис. Відтепер посилюються вимоги 
до м’яких навичок (soft skills) у кон-
тексті володіння людиною соціаль-
ним і емоційним інтелектом. Разом 
із тим зростає попит на професійні 
риси людини, які пов’язані з її «циф-
ровою спритністю» (digital dexterity), 
тобто навичками й бажаннями вико-
ристовувати нові технології з метою 
покращення бізнес-результатів [19]. 
Отже, актуальними є прогнозування 
бажаного рівня відтворення інте-
лектуального потенціалу на підпри-
ємстві, оцінка впливу факторів та 
сукупності важливих фахових компе-
тентностей людини.

Відтворення інтелектуального по-
тенціалу може відбуватись екстенсив-
ним чи інтенсивним шляхом (рис. 1).

Екстенсивний тип відтворення  
інтелектуального потенціалу люди-
ни є соціальним фактором природної 
зміни чисельності населення внаслі-
док народжуваності. Інтенсивний тип 
відтворення є сукупністю факторів, 

що впливають на якість інтелекту-
ального потенціалу, таких як соціаль-
ний, економічний, психологічний.

У цьому дослідженні екстенсивний 
тип відтворення інтелектуального 
потенціалу людини не береться до 
уваги, тому що відтворення за цим ти-
пом є досить довгим процесом. Воно 
триває понад 20 років і охоплює пе-
ріод від народження дитини, її дорос-
лішання й становлення особистості. 
Цей процес включає вибір людиною 
власного життєвого шляху, час нав-
чання та професійного зростання.

Згідно зі структурою (див. рис. 1), 
інноваційний напрям відтворення ін-
телектуального потенціалу є складо-
вою інтенсивного типу відтворення 
й комплексним завданням, яке поля-
гає в пошуку способів якісного збіль-
шення такого потенціалу з метою 
підвищення рівня освіти, кваліфіка-
ції людини та відновлення її розумо-
вих і фізичних здібностей. Інновацій-
ний напрям відтворення пов’язаний 
із інноваційною трансформацією 
підприємства й вимагає, крім іншого, 
залучення до виробничого процесу 
нових технологій, навичок і вмінь 

Рис. 1. Структура відтворення інтелектуального потенціалу людини
Побудовано автором за: [10; 20].
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людини щодо їх засвоєння. Інтенсив-
ний тип відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу персоналу доцільно 
здійснювати за трьома напрямами: у 
межах суб’єкта господарювання, поза 
його межами та завдяки заходам, що 
сприятимуть відновленню працез-
датності. Організація інноваційного 
відтворення пов’язана з господар-
ською діяльністю підприємства й 
набуттям людиною ключових компе-
тентностей у процесі підвищення її 
професійно важливих рис.

Основним товаром ринку ново-
введень (новацій) є результат науко-
вої та науково-технічної діяльності 
людини, продукт інтелектуальної 
діяльності, на який поширюються 
авторські й аналогічні права, оформ-
лені відповідно до вимог чинних 
міжнародних, державних, корпора-
тивних та інших законодавчих і нор-
мативних актів. Ринок нововведень 
формують наукові організації, закла-
ди вищої освіти, тимчасові наукові 
колективи, науково-дослідні центри, 
самостійні лабораторії й управління, 
вітчизняні та зарубіжні новатори. Ре-
формування системи освіти і науки в 
Україні відбувається з урахуванням 
філософії Європейського простору 
вищої освіти, яку визначено в комю-
ніке Болонського процесу, та компе-
тентнісного підходу.

Доречним є тлумачення дефіні-
ції «інновація» в освіті, наведене у 
праці Д. О. Барабася, Д. Джафарова 
та І. В. Шпака [21]. На думку авторів, 
інноваціями в освіті є «впроваджен-
ня нових (в даний період часу і для 
даної території) методів, форм і під-
ходів до передачі знань, формуван-
ня вмінь і навичок у студентів» [21, 
с. 38]. Розвиток інноваційної діяль-
ності в Україні в контексті забезпе-

чення підвищення конкурентоспро-
можності підприємств зумовлює на-
гальну потребу в набутті людиною 
низки професійно-важливих рис. 
Так, Ю. М. Рашкевич поділяє компе-
тентності на загальні й фахові. У рам-
ках фахових (предметно-специфіч-
них) і загальних компетентностей 
він виокремлює знання, розуміння, 
вміння та навички, здатності й цін-
ності [14, с. 24–25].

За висновками аналітиків World 
Economic Forum, у 2020 р. до чільної 
десятки ключових компетентностей 
увійшли: уміння комплексно розв’язу-
вати проблеми, критичне мислення, 
креативність, управління людськи-
ми ресурсами, навички ефективної 
взаємодії, емоційний інтелект, здат-
ність приймати рішення, орієнтація 
на клієнта, уміння вести переговори, 
когнітивна гнучкість [22]. Зважаючи 
на їхні висновки, а також на вимоги 
до інтеграції Украї ни в Європейський 
дослідницький простір (ERA-UA) та 
розвитку в країні дослідницьких ін-
фраструктур разом із потребою в по-
жвавленні інноваційної діяльності на 
підприємствах, пропонується:

1. Організувати відтворення інте-
лектуального потенціалу людини з 
урахуванням інноваційної парадигми 
ХХІ ст., яка об’єднує п’ять інновацій-
них моделей в освіті: освіта як форму-
вання наукової картини світу, освіта 
як професіоналізація, освіта як фор-
мування культури розумової діяль-
ності, освіта як підготовка до життя, 
концепція безперервної освіти.

2. Визначити й уточнити способи 
та показники інноваційного відтво-
рення інтелектуального потенціалу 
персоналу.

З метою організації відтворення 
інтелектуального потенціалу людини  
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доцільно розробити модель, що дасть 
змогу оцінити приріст бажаних клю-
чових компетентностей як сукупнос-
ті показників його відтворення.

Модель зворотного зв’язку між 
способами й показниками іннова-
ційного відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу людини в контексті 
розвитку інноваційної діяльності на 
підприємстві (мікрорівень) зображе-
но на рис. 2. Відповідно до цієї моде-
лі відбувається раціональний вибір 
способу інноваційного відтворення 
такого потенціалу.

Модель демонструє зворотний 
зв’язок між елементами системи, що 
допомагає оцінити якість відтво-
рення інтелектуального потенціа-
лу людини, тобто приріст бажаних 
ключових компетентностей, які фор-
мують сукупність показників його 
відтворення. Таким чином керів-
ництво підприємства отримує схему 
вимірювання якості відтворення ін-
телектуального потенціалу людини 
після проходження нею професійної 
підготовки за обраною низкою клю-

чових компетентностей (показників 
інноваційного відтворення інтелек-
туального потенціалу) з використан-
ням алгоритму системи прогнозного 
аналізу відтворюваних економічних 
ресурсів [20, с. 225–229]. Ключові 
компетентності людини є найбільш 
загальними здібностями та вміння-
ми, котрі вона може набути під час 
професійній діяльності й реалізува-
ти в процесі розвитку інноваційної 
діяльності підприємства. Успішна 
організація інноваційних засад від-
творення інтелектуального потенці-
алу людини на підприємстві, на нашу 
думку, пов’язана з такими ключо-
вими та професійно важливими ри-
сами, як лідерство, комунікативність, 
креативність, критичне мислення 
та ін. (рис. 3).

Визначимо сутність обраних як 
приклад ключових компетентностей.

Лідерство. Провідну роль в інно-
ваційній діяльності відіграє лідер-
ство, тобто становлення особистості, 
що є здатною до активної діяльності, 
відповідальності, самоосвіти, само-

Рис. 2. Модель зворотного зв’язку між способами й показниками інноваційного 
відтворення інтелектуального потенціалу людини

Побудовано автором за: [20, с. 225–229].
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розвитку, самоствердження, саморе-
алізації, а також є мобільною й кон-
курентоспроможною на ринку праці.

П. Друкер визначає цю компетент-
ність як бачення [7]. На думку В. Ше-
клтона, ефективне лідерство часто 
компенсує брак матеріальних та ін-
телектуальних ресурсів [23, с. 14]. 
П. Сенге, А. Клейнер, Ш. Робертс зі 
співавторами зазначають: «Стратегія 
поведінки керівника проста – бути 
прикладом. Присвяти себе вдоско-
наленню власної особистості» [24, 
с. 14]. Дж. Фалоп, С. Лінстид, Р. Дан-
форд підкреслюють, що одноосібний 
стиль лідера й розв’язання ним усіх 
поставлених завдань мають відійти 
в минуле та поступитися ролі орга-
нізатора розвитку колективної впев-
неності підлеглих у власних силах 
[25, с. 205]. 

Вважаємо, що в умовах інформа-
ційного суспільства лідерство сприй-
мається як вміння командної роботи, 
у межах котрої кожен учасник вико-
нує вкрай важливу й необхідну ро-
боту, а лідер є добрим виконавцем, 

генератором ідей і організатором. 
Уміння працювати з людьми, особли-
во з урахуванням того, що багато з 
них із часом будуть ще більш висо-
корозвинені, ніж сьогодні, залишати-
меться важливим завданням.

Лідерство в освіті є суспільно-пе-
дагогічною детермінантою.

Комунікативність. Комунікація та 
робота в команді є необхідною умо-
вою, особливо під час криз, які, на 
думку К. Маклафліна, пов’язані з ізо-
льованістю людей. Автор вважає, що 
основою для інновацій є взаємодія 
між людьми, що здатна інтегрувати 
їхню діяльність як єдиної команди. 
Р. Стогділ назвав комунікабельність і 
кооперативність (готовність до спів-
робітництва) складовими лідерських 
рис [26]. Варто зазначити, що циф-
ровізація суспільства зменшує взає-
модію між людьми, котра є основою 
для інновацій. Комунікація й робота 
в команді особливо важливі в сучас-
ному швидкоплинному світі, коли 
так багато різноманітних кризових 
явищ (політичних, економічних,  

Рис. 3. Основні ключові компетентності людини
Побудовано автором за: [23].

Лідерство

Здатність приймати 
рішення та нести за 
них відповідальність.
Здатність вести за 
собою людей.
Турбота про загальне 
благо й користь для 
людей.
Уміння визнавати 
помилки тощо

Комунікативність

Визначення бажаних 
результатів.
Створення чіткого 
посилу.
Моделювання 
свідомості інших.
Вибір необхідних 
каналів комунікації.
Активне слухання 
та ін.

Креативність

Здатність продукувати 
інноваційні та корисні 
ідеї.
Наявність рівня 
професійної 
підготовки в галузі.
Здатність мислити 
нестандартно.
Терпимість до 
невизначеності тощо

Критичне мислення

Здатність визначати 
зв’язок між змінними 
в системі.
Здатність доходити 
логічних висновків.
Уміння будувати 
стратегію, теорію або 
методику.
Здатність оцінювати 
якість процесів та 
рішень

Основні ключові компетентності людини
та їхні характерні риси
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військових, соціальних), які великою 
мірою спричинені пандемією та ізо-
льованістю людей.

Креативність. Сутність креа-
тивності досить вдало визначена 
Я. А. Пономарьовим [27], який роз-
глядає цю компетенцію з позиції 
психологічної властивості людини. 
Ця властивість полягає в інтелекту-
альній активності й чутливості (сен-
зистивності) до побічних продуктів 
своєї діяльності. Загалом, це творчі 
здібності людини, що дають мож-
ливість створювати та втілювати в 
життя принципово нові ідеї.

Критичне мислення. У філософії 
категорія «мислення» характеризу-
ється як вищий ступінь людського 
пізнання, процес відображення об’єк-
тивної дійсності. На думку С. Рубін-
штейна, мислення є пошуком і від-
криттям нового, самостійним рухом 
до нових узагальнень. Вважаємо, що 
розвиток критичного мислення в су-
часних умовах залежить від створен-
ня сприятливих педагогічних умов у 
закладах вищої освіти, вибору дидак-
тичних форм (дистанційна, інтерак-
тивна форма навчання, нелінійний 
процес навчання), методів, прийомів, 
засобів тощо.

Аналіз кривої Д. Аутора [28], яка 
відображає зміну зайнятості в галу-
зях промисловості США протягом 
1980–2005 рр. залежно від рівня ква-
ліфікації працівників, дає підстави 
для цікавих висновків. Відповідно 
до цієї кривої, прогнозувалася тен-
денція зростання попиту з боку ке-
рівників підприємств та їх інтересу 
до набуття високопрофесійними 
працівниками низки ключових ком-
петентностей. Динаміка розвитку 
інноваційної діяльності знаходить 
підтвердження цієї тенденції в су-

часних умовах і підкреслює важли-
вість відтворення інтелектуального 
потенціалу висококваліфіковани-
ми працівниками. З огляду на це, на 
нашу думку, у закладі вищої освіти 
розвиткові критичного мислення те-
пер приділено замало уваги, попри 
те що ця компетенція за прогнозами 
на найближчі роки залишиться се-
ред ключових.

Застосування нелінійного проце-
су навчання [29] вимагає ініціативної 
позиції студента, спонукаючи його 
діяти активно й самостійно. Тобто 
передбачає включення в навчальний 
процес суб’єктно-діяльнісного підхо-
ду [17], за якого особистість розгля-
дається через категорії суб’єкта, волі, 
саморозвитку, цілісності, самоосвіти, 
самореалізації та самоактуалізації, 
а сам навчальний процес, його кате-
горії (цілі, зміст, методи, форми, за-
соби) – як особистісно значимі, що є 
продуктом власного досвіду людини. 
Водночас діяльнісна домінанта дає 
змогу трактувати відтворення як 
процес підвищення якості інтелек-
туального потенціалу, що передбачає 
вибір напряму відтворення, тобто 
набуття людиною бажаних фахових 
компетентностей у контексті роз-
витку інноваційної діяльності на під-
приємстві.

Підсумовуючи викладене, слід 
зазначити таке. За результатами 
дослідження сформовано структу-
ру відтворення інтелектуального 
потенціалу людини та уточнено її 
інноваційні аспекти. Також уточне-
но способи й показники інновацій-
ного відтворення інтелектуально-
го потенціалу людини в контексті 
розвитку інноваційної діяльності 
підприємства. Прогнозування рівня 
інноваційного відтворення такого 
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потенціалу запропоновано здійсню-
вати за показниками, що уособлю-
ють ключові компетентності, серед 
яких лідерство, комунікативність, 
креативність, критичне мислення з 
використанням алгоритму системи 
прогнозного аналізу відтворюва-
них економічних ресурсів. Модель 
зворотного зв’язку між способами й 
показниками інноваційного відтво-

рення інтелектуального потенціалу 
людини уможливлює передбачення 
бажаного рівня відтворення з ураху-
ванням стратегії інноваційного роз-
витку підприємства.

Перспективою подальших дослі-
джень є формування системи оціню-
вання показників інноваційного від-
творення інтелектуального потен-
ціалу людини.
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STRUCTURE OF RECONSTITUTION OF THE HUMAN 
INTELLECTUAL POTENTIAL: INNOVATIVE ASPECT

Abstract. The article proposes innovative approaches to the search for opportunities for the 
growth of human intellectual potential with a view to the effective implementation of 
innovations into the economic activities of enterprises. The structure of the reconstitution of 
the intellectual potential of a person has been formed in terms of directions, methods and 
indicators of reconstitution. The features of the development of the intellectual potential of a 
person by reconstitution of professionally important qualities in an extensive and intensive 
way are determined. It is argued that the intensive type of human reconstitution is an 
innovative approach related to the reconstitution of its intellectual potential. Such an 
approach to reconstituting the intellectual potential of a person will contribute to the 
organization of effective implementation of innovations in the economic activity of 
enterprises. It is substantiated that due to the reconstitution of the intellectual potential of a 
person, there is a revival of innovative development at all levels of the economic system. The 
expediency of choosing key competencies as indicators of an intensive type of reconstituting 
the intellectual potential of a person is substantiated. The article analyses a set of key human 
competencies, the main among which in terms of innovative development of the economic 
system are leadership, communication, creativity, and critical thinking. The acquisition of 
such competencies by a person, as an important component of the productive forces of the 
economic activity of an enterprise, gives it certain advantages. The article also offers a model 
of feedback between methods and indicators of innovative reconstitution of human 
intellectual potential. The model is based on the innovation paradigm of the 21st century. It 
proposes that the management of the enterprise has s choice within the framework of the 
innovative model in education among one of four areas: vocational and/or higher education; 
professional pre-higher education; adult education; advanced training based on the predictive 
quality of reconstituting the intellectual potential of a person. The feedback model makes it 
possible to evaluate the growth of the desired key competencies as a set of indicators for 
reconstituting the intellectual potential of a person and to make a rational choice of the 
method of innovative reconstitution. This will contribute to the effective use of human 
potential in order to actively involve it in the process of implementing the strategy of 
innovative development of the enterprise.
Keywords: reconstitution, human intellectual potential, innovation, model, structure of 
reconstitution, indicators of innovative reconstitution, key competencies.
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масштаби вимушено переміщених осіб і біженців, котрі, рятуючись від війни, змушені 
були залишати домівки й шукати прихисток за кордоном. Розглянуто можливості 
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У 2020 р. перед освітянською 
спільнотою всіх без винятку країн 
світу постали безпрецедентні викли-
ки щодо організації освітньої проце-
су, пов’язані з поширенням гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Пандемія 
COVID-19 і необхідність організації 
освітнього процесу в умовах каран-
тинних обмежень прискорили про-
цеси цифрових трансформацій, а пе-
рехід на дистанційне навчання став 
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каталізатором покращення цифро-
вих навичок та цифрової грамотності 
практично всіх учасників навчально-
го процесу.

Здавалося, коронавірусна інфек-
ція – найбільший виклик для люд-
ства на початку ХХІ ст. через високий 
рівень смертності й значний негатив-
ний вплив на економіку, однак для 
українського суспільства справжнім 
шоком виявилося неспровоковане 
та невиправдане, широкомасштабне 
військове вторгнення російської фе-
дерації (далі – рф) на територію на-
шої країни 24 лютого 2022 р., що ста-
ло кульмінацією гібридної війни, яку 
росія розв’язала проти України ще у 
2014 р. Російські загарбники жорсто-
ко вбивають українське населення 
(зокрема, на початок травня 2022 р. 
від їхніх рук загинуло щонайменше 
220 дітей, понад 400 зазнали пора-
нень), цілеспрямовано знищують 
українську державність і мову, істо-
ричну й культурну спадщину, важли-
ві інфраструктурні об’єкти тощо.

За таких складних і безпрецедент-
них обставин усі структурні елемен-
ти суспільства, чільне місце серед 
яких посідає система освіти й науки 
України, змушені були адаптуватися 
до життя в умовах правового режи-
му воєнного стану, введеного Указом 
Президента України від 24.02.2022 
№ 64/2022, затвердженим Законом 
України від 24.02.2022 № 2102-ІХ. 
Серед першочергових кроків, перед-
бачених вітчизняною освітньою по-
літикою, – забезпечення організації 
навчального процесу, а отже, надан-
ня освітніх послуг здобувачам освіти 
в Україні, а також вимушено перемі-
щеним дітям за кордоном. Окреслена 
проблематика потребує комплексно-
го аналізу функціонування системи 

освіти в умовах воєнного стану, що 
зумовлює актуальність цієї статті. 

Низка вітчизняних та іноземних 
науковців досліджують проблему 
військової агресії рф в Україні ще від 
її початку у 2014 р., зокрема А. Барба-
шин, Х. Тоберн [1], Дж. Берзіньш [2], 
Ю. Офіцинський [3], В. Мороко [4]. 
Питанням підтримки економіки й 
безпеки країн світу у зв’язку з росій-
ським військовим вторгненням при-
свячено праці Д. Клоуза, Дж. Бірсака, 
С. О’Ліра та Й. Йоханнессона [5–7]. 
Різні аспекти організації освітнього 
процесу в умовах війни вивчались 
як у ХХ ст. [8; 9], так і тепер, зокрема 
проблеми внутрішньо переміщених 
осіб, біженців та особливості їх нав-
чання [10–15].

Повномасштабне вторгнення 
рф в Україну грубо порушує міжна-
родне право та Статут ООН, таким 
чином, підриваючи європейську й 
глобальну стабільність і безпеку. На 
сьогодні 114 країн підписали Декла-
рацію про безпеку шкіл (Safe Schools 
Declaration), до якої Україна офіцій-
но приєдналася у 2019 р., ставши 
100-ою країною-підписантом [16]. 
Вказаний документ – це міжурядове 
політичне зобов’язання щодо захи-
сту учнів, студентів, викладачів, шкіл 
і університетів під час збройного 
конфлікту та підтримки продовжен-
ня освіти під час війни. Схвалюючи 
Декларацію, держави-підписанти 
зобов’язуються відновити доступ до 
безпечної освіти й розвивати освітні 
системи, що є чутливими до конфлік-
тів. Так, до пріоритетних завдань 
реалізації Декларації належать: від-
новлення освітньої інфраструкту-
ри, психологічна реабілітація учнів, 
батьків і вчителів, проведення тре-
нінгів з безпеки й охорони здоров’я 
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та ін. З огляду на це 4 серпня 2021 р. 
Кабінет Міністрів України затвердив 
план заходів щодо реалізації Декла-
рації про безпеку шкіл, у межах якого 
створено відповідні умови для забез-
печення реалізації права на освіту та 
формування безпечного освітнього 
середовища в період збройного кон-
флікту на Сході України [17]. На рис. 1 
наведено шість ключових компонен-
тів для реалізації плану заходів Де-
кларації про безпеку шкіл в Україні. 
Зауважимо, що через широкомасш-
табне вторгнення рф зазначений 
план заходів потребує актуалізації й 
імплементації в межах усієї терито-
рії нашої країни на офіційному рівні. 
Варто також врахувати той факт, що 
для відновлення зруйнованої чи по-
шкодженої освітньої інфраструктури 
необхідно залучити зовнішні фінан-
сові ресурси.

Мережа закладів освіти в Україні 
є досить розгалуженою та налічує: 

15 456 закладів дошкільної освіти 
(станом на 01.01.2022); 13 991 за-
клад загальної середньої освіти 
(на 05.09.2021); 1351 заклад по-
зашкільної освіти (на 01.01.2022); 
695 закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти (на 01.09.2021); 
252 заклади фахової передвищої 
освіти і 432 заклади вищої освіти (на 
10.02.2022). Упродовж останніх років 
на основі передової практики освіт-
ніх трансформацій у країнах ЄС про-
ведено низку освітніх реформ щодо 
оптимізації вітчизняних закладів 
освіти, спрямованих насамперед на 
підвищення їх спроможності й по-
ліпшення якості надання освітніх по-
слуг. Однак освітня інфраструктура 
стала мішенню російських окупантів, 
адже протягом 70 днів вторгнення 
агресора в Україну понад 1500 закла-
дів освіти зазнали руйнувань, зокре-
ма 1420 закладів було пошкоджено, а 
102 заклади – повністю зруйновано  

Рис. 1. Ключові компоненти плану заходів  
щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл в Україні

Складено авторами за: [17].

Ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти – запровадити моніторинг нападів  
на заклади освіти та навчити місцевих освітніх управлінців його використовувати

Захист закладів освіти від нападів та їх відновлення в разі пошкодження – заходи з попередження  
нападів на заклади освіти та забезпечення їх відновлення за кошти державного й місцевих бюджетів

Забезпечення безперервності навчання – підтримка сталості здобуття освіти шляхом розвитку  
дистанційного навчання (цифрові навички, Інтернет, цифрові пристрої)

Упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів – інтеграція підходів  
чутливості до конфлікту до змісту освіти та навчання цих підходів учителів

Забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту – утворення  
міжвідомчої робочої групи як інструменту міжвідомчої координації заходів з реалізації Декларації

Інформаційна підтримка впровадження положень Декларації – просвітницькі й інформаційні заходи щодо 
положень Декларації та її вказівок, зокрема інформування про прогрес України і міжнародних партнерів

2
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(станом на 04.05.2022). У розрізі 
освітніх рівнів найбільша частка 
руйнувань освітньої інфраструкту-
ри припадає на заклади загальної 
середньої (загалом 707 шкіл) і до-
шкільної освіти (592 дитячих садки), 
що перевищує 85 % загальної кілько-
сті пошкоджених та зруйнованих за-
кладів освіти (табл. 1). 

У регіональному розрізі най-
масштабніші руйнування освітньої 
інфраструктури (84,5 %) зафіксова-
но на територіях, на яких ведуться 
(велися) активні бойові дії, а саме в 
Харківській і Донецькій областях, а 
також у Луганській, Миколаївській, 
Чернігівській та Київській областях 
(табл. 2).

Т а б л и ц я  1
Кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти в Україні  

у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України  
(станом на 04.05.2022), од.

Заклади освіти Пошкоджено Зруйновано Загалом
Дошкільної 526 66 592
Загальної середньої 683 24 707
Спеціалізованої 16 3 19
Позашкільної 19 1 20
Професійної (професійно-технічної) 89 6 95
Фахової передвищої 53 1 54
Вищої 34 1 35
Разом 1420 102 1522

Складено авторами за: [18]. 

Т а б л и ц я  2
Кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти в Україні  

у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України  
в регіональному розрізі (станом на 04.05.2022), од.

Регіон Пошкоджено Зруйновано Загалом
АР Крим 0 0 0
Вінницька обл. 13 0 13
Волинська обл. 0 0 0
Дніпропетровська обл. 13 0 13
Донецька обл. 329 1 330
Житомирська обл. 77 1 78
Закарпатська обл. 0 0 0
Запорізька обл. 9 18 27
Івано-Франківська обл. 0 0 0
Київська обл. 113 3 116
Кіровоградська обл. 1 0 1
Луганська обл. 128 6 134
Львівська обл. 1 0 1
Миколаївська обл. 123 7 130
Одеська обл. 6 0 6
Полтавська обл. 0 0 0
Рівненська обл. 2 0 2
Сумська обл. 45 1 46
Тернопільська обл. 0 0 0
Харківська обл. 320 51 371
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На тлі повномасштабного росій-
ського вторгнення багатьом укра-
їнцям довелося залишити свої до-
мівки та евакуюватись у більш без-
печні регіони України або виїхати за 
кордон. У Єдиній інформаційній базі 
даних про внутрішньо переміще-
них осіб1 на початку травня 2022 р. 
було зареєстровано 3,4 млн україн-
ських переселенців, зокрема понад 
2 млн осіб вимушено перемістилися 
після впровадження воєнного ста-
ну 24 лютого 2022 р., решта – ще у 
2014 р. унаслідок тимчасової оку-
пації АР Крим, окремих регіонів До-
нецької й Луганської областей. І це 
лише офіційна статистика, реальна 
чисельність переселенців значно 
більша. Так, за оперативною інфор-
мацією Міжнародної організації з 
міграції, тільки впродовж першого 
місяця війни майже 6,5 млн україн-
ців залишили своє постійне місце 
1 Внутрішньо переміщена особа – це громадя-
нин України, іноземець або особа без грома-
дянства, яка перебуває на території України 
на законних підставах та має право на постій-
не проживання в Україні, яку змусили зали-
шити або покинути своє місце проживання в 
результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів насильства, по-
рушень прав людини та надзвичайних ситу-
ацій природного чи техногенного характеру 
(Закон України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб» від 
20.10.2014 № 1706-VII).

проживання та переїхали до інших 
регіонів країни; на сьогодні ця циф-
ра зросла до 7,7 млн осіб [19], серед 
яких щонайменше 2,5 млн дітей.  
У регіональному розрізі найбільша 
частка внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) переїхала до західних об-
ластей України: лідерами за чисель-
ністю ВПО, за даними облдержадмі-
ністрацій, є Львівська, Івано-Фран-
ківська та Закарпатська області.

Разом із тим зафіксовано масш-
табну хвилю міграції українського 
населення за кордон. Згідно з інфор-
мацією Управління верховного комі-
сара ООН у справах біженців, унас-
лідок широкомасштабної збройної 
агресії рф понад 5,8 млн українських 
громадян перетнули державний 
кордон (90 % біженців2 становлять 
2 Біженець – особа, яка не є громадянином 
України і внаслідок обґрунтованих побою-
вань стати жертвою переслідувань за озна-
ками раси, віросповідання, національності, 
громадянства (підданства), належності до 
певної соціальної групи або політичних пе-
реконань перебуває за межами країни своєї 
громадянської належності та не може кори-
стуватися захистом цієї країни або не бажає 
користуватися цим захистом внаслідок таких 
побоювань, або, не маючи громадянства 
(підданства) і перебуваючи за межами країни 
свого попереднього постійного проживання, 
не може чи не бажає повернутися до неї вна-
слідок зазначених побоювань (Закон Украї-
ни «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» від 
08.07.2011 № 3671-VI).

Регіон Пошкоджено Зруйновано Загалом
Херсонська обл. 63 4 67
Хмельницька обл. 1 0 1
Черкаська обл. 14 0 14
Чернівецька обл. 0 0 0
Чернігівська обл. 120 10 130
м. Київ 76 0 76

Примітка. АР Крим, окремі регіони Донецької та Луганської областей мають статус тимчасово 
окупованих територій з 2014 р. 
Складено авторами за: [18].

Закінчення табл. 2
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жінки та діти), однак понад чверть 
українців (1,5 млн осіб) уже поверну-
лися. На рис. 2 зображено динаміку 
чисельності біженців, що виїхали за 
межі України від початку російсько-
го вторгнення. Як бачимо, у перший 
день війни, 24 лютого, Україну за-
лишили 30 869 осіб і з кожним днем 
ця цифра зростала, перетнувши по-
значку 100 тис. осіб на 9-й день вій-
ни (4 березня), після чого зафіксо-
вано найвищий показник перетину 
кордону біженцями (140 877 осіб на 
11-й день війни, тобто 6 березня). 
Після цього міграційні потоки стали 
поступово спадати, але із хвилепо-
дібними коливаннями, й на початку 
травня число біженців перебувало в 
межах 26–16 тис. осіб. Заважимо, що 
такі масштабні переміщення укра-
їнських громадян можуть мати дов-
гострокові негативні наслідки для 
соціально-економічного розвитку 
суспільства [20].

Сусідні країни прийняли досить 
багато біженців: найбільша част-
ка вимушено переміщених україн-
ців у розрізі країн-сусідів прибула 
до Польщі й Румунії, найменша – до 

Словаччини та Білорусі (рис. 3). Слід 
звернути увагу, що, за інформаці-
єю Міністерства закордонних справ 
України, російські окупанти приму-
сово вивозять українських громадян 
за кордон. Так, станом на 9 травня 
2022 р. примусово депортовано з 
тимчасово окупованих територій 
України до рф понад 1 млн українців, 
у т. ч. майже 250 тис. дітей [22].

Війна має руйнівний вплив на 
7,5 млн дітей України. У зв’язку з 
повномасштабним вторгненням кра-
їни-агресора Міністерство освіти і 
науки України рекомендувало всім 
закладам освіти припинити освіт-
ній процес та оголосити канікули на 
два тижні (з 28 лютого по 11 берез-
ня 2022 р.). З 14 березня навчальний 
процес відновлено в дистанційному 
форматі (крім дошкільних закладів), 
однак тільки в тих регіонах України, 
де це було безпечно. За оперативною 
інформацією МОН, станом на 9 трав-
ня 2022 р. у 14 областях освітній про-
цес у закладах загальної середньої 
освіти відбувається в дистанційному 
режимі; у 5 областях – у дистанційній 
формі, частково канікули або призу-

Рис. 2. Динаміка чисельності біженців із України  
за період з 24 лютого по 9 травня 2022 р., осіб

Побудовано авторами за: [21].
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пинено; у 4 областях – дистанційно, 
частково змішано та очно; у 2 облас-
тях – у дистанційному форматі, част-
ково змішано чи канікули, частково 
призупинено навчання. Так, станом 
на 4 травня 2022 р. дистанційне нав-
чання організовано у 12 500 ЗЗСО, а 
чисельність здобувачів, залучених 
до цієї форми навчання, становить 
3,7 млн осіб (майже 90 % українських 
школярів). 

У зв’язку з уведенням в Україні во-
єнного стану Офіс Президента Укра-
їни, профільні державні структури, 
команда МОН у співпраці з громад-
ськими організаціями й міжнародни-
ми партнерами запустили цілу низку 
корисних ресурсів як для дорослих, 
так і для дітей, наприклад дистан-
ційні платформи для навчання, са-
морозвитку та отримання допомоги 
й достовірної інформації. Зокрема, 
функціонує дитячий онлайн-садок 
НУМО з відеозаняттями для дітей ві-

ком від 3 до 6 років, випуски доступ-
ні до перегляду на YouTube-каналах 
МОН і ЮНІСЕФ; реалізується освітній 
проєкт «Навчання без меж» на укра-
їнських телеканалах та платформах 
онлайн-телебачення; дистанційні 
школи надають безкоштовний до-
ступ до навчання, видавництва – до-
ступ до книг, у т. ч. у мобільних додат-
ках, на ТБ-платформах доступні віде-
о-уроки; створено Всеукраїнський 
онлайн-розклад для учнів 1–11-го 
класів і платформу «Всеукраїнська 
школа онлайн», яка містить віде-
о-уроки, конспекти, тестові завдан-
ня; також розроблено мобільний 
застосунок [23]. Цікаво, що за період 
функціонування Всеукраїнського 
онлайн-розкладу, а саме з 14 берез-
ня 2022 р., ним скористалися понад 
80 тис. разів (станом на початок 
травня 2022 р.), а найбільше корис-
тувачів було з України (понад 60 тис. 
кліків), Польщі (понад 4 тис. кліків) 

Рис. 3. Чисельність біженців із України до сусідніх країн  
(станом на 08.05.2022), осіб

Побудовано авторами за: [21].
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та Німеччини (понад 1 тис. кліків). 
Загалом платформа «Всеукраїнська 
школа онлайн» використовується в 
більш ніж 120 країнах світу.

Не менш важливу роль під час 
війни відіграє підтримка психічно-
го здоров’я та психосоціальний су-
провід усіх без винятку учасників 
освітнього процесу. З огляду на це в 
межах співпраці МОН із партнерами 
організовано щоденні онлайн-зустрі-
чі із сертифікованими психологами 
Асоціації інноваційної та цифрової 
освіти; за підтримки МОН дитячі 
психологи підготували серію інфор-
маційних матеріалів «Психологічна 
турбота від Світлани Ройз»; ініційо-
вано проєкт психологічної підтрим-
ки «ПОРУЧ»; розроблено й запущено 
телеграм-канали «Підтримай дити-
ну» та «Подбай про себе», а також 
чат-бот «Дитина не сама» тощо. На 
вебсайті ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» розміщено відповідні 
матеріали для використання в робо-
ті під час військових дій, де постійно 
оновлюється інформація про найкра-
щі практики психолого-педагогічно-
го супроводу та підтримки учасни-
ків освітнього процесу в умовах вій-
ськових дій і збройних конфліктів, 
особливості надання соціально-пси-
хологічної допомоги постраждалим 
від насильства тощо [24]. Крім того, 
ЮНІСЕФ співпрацює з Україною й 
державами, що схвалили Декларацію 
про безпеку шкіл, щоб повернути ді-
тей до навчання, надаючи психосо-
ціальну підтримку, у т. ч. можливості 
неформального навчання [25].

Успішними проєктами коман-
ди МОН виявилися Телеграм-бот 
Info Science Bot та освітній чат-бот 
EducationUaBot. Info Science Bot був 
запущений 19 березня 2022 р. із 

метою оперативного інформуван-
ня про актуальні можливості й но-
вини для науковців, інноваторів, 
стартапів та за майже два місяці 
свого функціонування об’єднав по-
над 3 тис. осіб. EducationUaBot, пре-
зентація якого відбулася 17 квітня 
2022 р., розроблено в межах Швей-
царсько-українського проєкту 
DECIDE задля надання інформації 
щодо специфіки онлайн-навчання 
в Україні, пошуку закладів освіти за 
кордоном, відновлення документів 
про освіту тощо (станом на 6 трав-
ня 2022 р. у чат-боті авторизовано 
близько 25 тис. користувачів).

Українські діти та молодь, котрі 
рятуються від війни за кордоном, та-
кож мають змогу продовжувати нав-
чання з використанням цифрових 
технологій, а отже, отримати психо-
логічну підтримку онлайн. Так, на тлі 
російського вторгнення було ініційо-
вано й запущено Міжнародну укра-
їнську школу (МУШ) МОН, у якій мо-
жуть отримувати освітні послуги всі 
діти, що перебувають за кордоном, а 
також ті, котрі мешкають на тимча-
сово окупованій території АР Крим 
і м. Севастополя. У межах цього про-
єкту здобувачі освіти можуть про-
довжити навчання екстерном та от-
римати документ про освіту держав-
ного зразка, після чого продовжити 
навчання в закладах вищої освіти 
України або за кордоном [26]. 

У зв’язку з уведенням в Україні 
правового режиму воєнного стану 
та враховуючи факт агресивності ро-
сійських військових і терористичних 
угруповань до національної системи 
освіти й науки, Верховна Рада Укра-
їни 24 березня 2022 р. ухвалила за-
конопроєкт № 7132 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
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України в сфері освіти», який скасо-
вує проведення державної підсумко-
вої атестації, зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, єдиного вступного 
іспиту, єдиного фахового вступного 
випробування як конкурсного кри-
терію доступу до освітніх послуг ви-
ключно у 2022 р. Забезпечення мак-
симальної безпеки учасників освіт-
нього процесу, збереження студент-
ського контингенту, національного 
інтелектуального потенціалу, сти-
мулювання до навчання в Україні – 
ключові аргументи внесених змін у 
цьогорічній вступній кампанії [23]. З 
огляду на зазначене прийом на нав-
чання для здобуття вищої освіти у 
2022 р. буде здійснюватися на основі 
складання Національного мульти-
предметного тесту (НМТ) із вико-
ристанням комп’ютерних техноло-
гій (НМТ містить три блоки завдань 
з української мови, математики та 
історії України). Важливо, що для 
вступників, які через війну змушені 
були виїхати за межі України, створю-
ються відповідні умови для організа-
ції й проведення НМТ, магістерського 
тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту у 
відповідних країнах-реципієнтах. 

Багато країн, що приймають ук-
раїнських біженців, поряд із на-
данням гуманітарної допомоги та 
прихистку створюють умови для ін-
теграції дітей і молоді з України до 
місцевих закладів освіти. Наприклад, 
у Польщі в межах програми «Solidarni 
z Ukrainą» («Солідарні з Україною») 
Варшавський університет спільно з 
міжвузівським Центром інформати-
зації в Польщі розробили й запусти-
ли вебплатформу, за допомогою 
якої українці можуть розпочати чи 
продовжити навчання або роботу в 

польських ЗВО; університети Німеч-
чини пропонують українським абіту-
рієнтам спрощену систему вступу, за 
якої наявність документів про освіту 
є необов’язковою. 

Зауважимо, що з метою підтримки 
українських біженців і пришвидшен-
ня мовної інтеграції Європейський 
центр сучасних мов при Раді Євро-
пи розробив сайт для переселенців 
із України. Зокрема, на цьому сайті 
розміщено спеціально розроблені 
матеріали, що сприятимуть адаптації 
дітей до нового середовища та шкіл. 
Разом із тим на цій платформі дорос-
лі люди теж можуть знайти корисні 
ресурси, розроблені в межах проєкту 
Ради Європи Linguistic Integration of 
Adult Migrants (LIAM) («Лінгвістична 
інтеграція дорослих мігрантів»).

Окрім того, діють ресурси PAESIC 
для вчителів і керівників шкіл. 
PAESIC (акронім від Pedagogical 
Approaches for Enhanced Social 
Inclusive in the Classroom) – це проєкт 
Erasmus+, призначений для підтрим-
ки вчителів початкової школи щодо 
покращення соціальної інтеграції 
в класі, особливо учнів-біженців та 
мігрантів. Підтримка новоприбулих 
дітей-мігрантів у оволодінні мовою 
відбувається разом із подальшим 
збереженням володіння україн-
ської мови для успішного розвитку, 
навчання й інтеграції. Ці процеси є 
частиною внутрішньоєвропейської 
мобільності, міжнародної міграції та 
глобалізації. 

Так, на платформі School Education 
Gateway запроваджено курси підви-
щення кваліфікації для підтримки 
психічного здоров’я й благополуч-
чя дітей-біженців у школі (квітень 
2022 р.); курси підвищення кваліфі-
кації для вчителів щодо інтеграції 
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новоприбулих біженців у школи 
(травень 2022 р.); вебінари з пи-
тань дошкільної освіти та догляду 
й біженців (липень 2022 р.); курс 
підвищення кваліфікації для вчите-
лів щодо залучення до уроків осіб, 
котрі не є носіями мови (вересень 
2022 р.). Функціонує онлайн-спільно-
та eTwinning для працівників школи 
(вчителів, завучів, бібліотекарів та 
ін.) із метою підтримки українських 
вчителів і учнів, зокрема за допомо-
гою спеціальних дискусійних груп 
з інтеграції мігрантів та біженців у 
школи, а також шляхом спільної со-
лідарності й підтримки українських 
вчителів і учнів. У багатьох країнах 
завершено роботу над змінами в за-
конодавстві, що дають змогу при-
ймати студентів українських ЗВО у 
спрощеному порядку та надавати 
матеріальну підтримку у вигляді до-
помоги й стипендій [27; 28].

Отже, держави-члени ЄС забезпе-
чили досить швидку реакцію на іс-
нуючі виклики щодо реалізації пра-
ва на освіту українських дітей-бі-
женців завдяки скоординованим 
діям, можливостям міжнародних 
програм та доступу до освітнього 
онлайн-контенту. Так, 200 млн євро 
з бюджету програми Еразмус+ на 
2027 р. перерозподілено на 2023 р. 
для надання підтримки українським 
студентам і викладачам, а 25 млн 
євро спрямовано на стипендії для 
українських дослідників через нову 
ініціативу за програмою імені Марії 
Склодовської- Кюрі MSCA4Ukraine. 
Це дасть змогу 200 дослідникам 
протягом двох років продовжува-
ти свої дослідження в університеті 
держави-члена ЄС або країни, що є 
асоційованим членом, у програмі 
Horizon Europe [23; 29]. 

Таким чином, усі цивілізовані 
країни світу, провідні міжнародні 
(Світовий банк, Міжнародний ва-
лютний фонд, Європейський банк 
реконструкції та розвитку та ін.) і 
громадські організації на знак солі-
дарності з Україною в різний спосіб 
надають їй підтримку й фінансову 
допомогу. Разом із тим міжнародні 
партнери наголошують на важли-
вості та необхідності продовження 
навчання українських дітей, зва-
жаючи на наслідки травматичних 
подій і поточних проблем у нашій 
країні, та акцентують на необхід-
ності додаткової підтримки учнів. 
Так, задля підтримки залучення, 
добробуту й нових освітніх досяг-
нень дітей ООН, ЮНЕСКО та багато 
інших організацій і фондів надають 
професійний навчальний контент 
на основі передової практики осві-
ти для дітей-переселенців, а також 
створюють корисні вебресурси й ін-
стремнети (наприклад, на вебсайті 
Департаменту освіти Ради Європи 
створено спеціальну вебсторінку 
Education in time of crisis; Рада Єв-
ропейської асоціації університетів 
схвалила комплекс заходів для до-
помоги українському сектору вищої 
освіти тощо) [20; 21; 25; 30–36]. 

Водночас країни світу надають 
допомогу українцям, а діти, котрі 
перебувають за кордоном, забезпе-
чені всім необхідним для продов-
ження навчання як в Україні (дис-
танційно), так і за кордоном (тра-
диційна форма). Уряди країн, педа-
гоги й психологи роблять усе, щоб 
українські діти могли продовжувати 
навчання та успішно розвиватись у 
сприятливих умовах, зустрічаючи 
нових друзів і звикаючи до нового 
життєвого досвіду. Так, залучення 
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українських біженців до освіти від-
бувається шляхом навчання в шко-
лах, функціонування безкоштовних 
курсів вивчення мови для дітей і до-
рослих, надання доступу до освітніх 
онлайн-ресурсів. Наразі працюють 
групи освітньої солідарності Євро-
союзу для України, де країни-члени 
ЄС знаходять вчителів для учнів-бі-
женців. Тривають консультації між 
Єврокомісією та представниками 
міністерств освіти й зацікавлених 
організацій щодо сприяння вклю-
чення дітей і молоді з України в 
навчання, зокрема забезпечується 
інклюзивність систем освіти й нав-
чання в ЄС та визнання кваліфікацій 
українських школярів для доступу 
до вищої освіти й ринку праці [27]. 

Підсумовуючи викладене, дохо-
димо таких висновків. Війна в Украї-
ні призвела до численних жертв 
серед мирного населення та руйну-
вання цивільної інфраструктури, 
змушуючи людей залишати свої до-
мівки в пошуках безпеки, захисту 
й допомоги. За підрахунками ООН, 
чисельність вимушено переміщених 
осіб сягнула майже 14 млн українців, 
щонайменше 5,8 млн із яких виїхали 
за кордон (переважно діти та жін-
ки). У цей скрутний час український 
уряд доклав максимум зусиль для 
забезпечення нагальних потреб на-
селення, серед яких реалізація права 
на освіту, адже без доступу до осві-
ти українські діти й молодь, що жи-
вуть в умовах збройного конфлікту, 
виростуть без навичок, необхідних 
для того, щоб у майбутньому зроби-
ти свій внесок у відновлення країни 
та економіки. 

Право на освіту забезпечується 
відкритістю для українських дітей 
європейського освітнього простору 
та освітніх можливостей у країнах ЄС, 
адже Україна – європейська держава, 
котра тримає стратегічний курс на 
набуття повноправного членства в 
ЄС. Низка міжнародних організацій 
уже надали вагому підтримку для 
функціонування системи освіти й на-
уки України в умовах воєнного стану, 
наразі обговорюються та розробля-
ються нові напрямки для поглиблен-
ня співпраці з метою надання якіс-
них освітніх послуг не лише дітям у 
межах України, а й дітям-переселен-
цям за кордоном. Таким чином, по-
при активні бойові дії та агресію рф, 
в Україні організовано й забезпечено 
безперервність освітнього процесу, 
створено безпечні умови для навчан-
ня та викладання за допомогою ви-
користання цифрових інструментів 
дистанційного навчання, розробле-
но спеціальні вебресурси й платфор-
ми з метою психологічної підтримки 
учасників освітнього процесу, надано 
пропозиції з організації інклюзив-
ного навчання під час війни, розро-
блено методичні рекомендації для 
проведення бесід із учасниками ос-
вітнього процесу з питань уникнен-
ня враження мінами та вибухонебез-
печними предметами, поведінки в 
надзвичайній ситуації тощо. 

Перспективи подальших дослі-
джень вбачаємо у вивченні міжна-
родного досвіду адаптації до освіт-
нього процесу дітей і педагогів у кра-
їнах ЄС, а також окресленні напрямів 
співпраці вітчизняних і зарубіжних 
закладів освіти.
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EDUCATION DURING WARTIME: ENSURING THE CONTINUITY 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN UKRAINE AND ABROAD

Abstract. The article considers the state of emergency in Ukraine in connection with the large-
scale invasion of the russian federation, in particular, its impact on the Ukrainian education 
system. This issue requires a comprehensive analysis of the functioning of the education system 
in the context of martial law, which determines the relevance of this article. It has been 
established that under martial law conditions, the key objectives of Ukraine’s educational 
policy were to ensure the organization of the learning process, and thus the provision of 
educational services to students in Ukraine, as well as to internally displaced and refugee 
children. The rights and needs for protection, including the protection of the rights of children 
and youth to education, were emphasized. Analysis of literary sources and legal framework 
confirmed that russia’s full-scale invasion of Ukraine grossly violates international law and the 
UN Charter, and thus undermines European and global stability and security (namely, Safe 
Schools Declaration). The obligations of countries of the world to protect pupils, students, 
teachers, schools and universities during armed conflict and to support the continuation of 
education throughout the war were studied. The article focuses on the actions of the Government 
of Ukraine, international organizations and countries hosting Ukrainian refugees to return 
children to school, providing psychosocial support, educational opportunities and non-formal 
education. It is noted that Ukrainian refugees are involved in the educational process through 
schooling; the organization of free language courses for children and adults; access to online 
educational resources, including the inclusion of education and training systems in the EU, and 
recognition of qualifications of Ukrainian students for access to higher education and the labor 
market. At the same time, the emphasis is placed on the fact that the mental health and 
psychosocial support of all participants in the educational process play an important role 
during the war. A number of initiatives and assistance programs of the international community 
to ensure the continuity of educational services both in Ukraine and abroad are outlined. It is 
substantiated the conclusion that the Ukrainian Government has made maximum efforts to 
ensure the urgent needs of the population, among which the right to education takes the leading 
place. Prospective directions of further research can be studies of the international experience 
of adaptation to the educational process of students and teachers in EU countries.
Keywords: continuity of the educational process, information and digital competence, 
education abroad, russian-Ukrainian war, integration into the European educational space.
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