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PRIORITY DIRECTIONS OF UKRAINE’S INTEGRATION  
INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL AND INNOVATIVE SPACE 

IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
Abstract. The article is devoted to the significant topic of European integration of the 
Ukrainian education and science system in difficult conditions of russiа planned military 
aggression against Ukraine. A brief retrospective analysis of the relations between Ukraine 
and the EU over the last three decades was made. Attention was focused on the priority of the 
European vector of development of the national economy, and therefore the sphere of 
education, science and innovation. The statistical data describing the current state of the 
educational infrastructure of Ukraine, which suffered significant destruction as a result of 
war crimes of russia, were given. The main measures taken by the team of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine and the EU partners to ensure the sustainability and 
continuity of the educational process for Ukrainian refugee students abroad were described. 
Several EU initiatives were outlined to support Ukrainian students, teachers and researchers 
in the conditions of war, in particular the ERA4Ukraine portal, MSCA4Ukraine program and 
others. A new project of Ukrainian Educational Hubs, which implements the concept of 
lifelong learning for the development of the human capital of Ukraine was demonstrated. 
Such educational centres offer, inter alia, the opportunity to study IT and working professions, 
acquire the most demanded skills of professional growth, improve the Ukrainian and English 
languages, receive psychological support, etc. It is emphasized that an important component 
of the process of integration of Ukraine into the European educational and innovative space 
is the digital component. Some examples of successful digitalization in the sphere of education 
and science are given, including such national systems as the software and hardware complex 
«Automated Information Complex of Educational Management», System of Automation of 
Inclusive Resource Centres, Ukrainian Research Information System, etc. The list of the most 
successful current research information systems in European countries was presented. The 
importance of financial assistance and support provided by European countries through 
diversification of funding was stressed. Proposals on the necessity of intensification of 
European integration processes in the sphere of education and science of Ukraine and 
strengthening international cooperation in the field of research and innovation were 
submitted.
Keywords: education and science of Ukraine, educational infrastructure, European integration, 
international cooperation, russian-Ukrainian war.
JEL classification: I20, І28.
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Ukrainian authorities demonstrated 
their strategic direction of European 
integration as early as the mid-
1990s. A retrospective analysis of the 
development of relations between 
Ukraine and the EU shows that 
relationships between the countries 
date back to the proclamation of 
independence of Ukraine in 1991. 
In particular, in December 1991 the 
Minister оf Foreign Affairs of the 
Netherlands, as the representative 
of the EU Presidency, in his letter on 
behalf of the European Union, officially 
recognized the independence of Ukraine. 
Ukraine’s commitment to building 
relations with the European Union was 
first documented in the Resolution 
of the Verkhovna Rada of Ukraine of 
July 2, 1993 «On the main directions 
of the foreign policy of Ukraine». 
Subsequently, Ukraine’s strategic course 
for European integration was confirmed 
and elaborated in the Strategy for 
Ukraine’s Integration into the EU 
(approved on June 11, 1998), and the 
Program for the Integration of Ukraine 
into the EU (approved on September 
14, 2000). The next important stage of 
bilateral relations was the ratification 
of the Association Agreement between 
Ukraine and the EU in 2014, which 
officially entered into force on 
September 1, 2017. This international 
legal document at the treaty and legal 
level consolidated the transition of 
Ukraine-EU relations from partnership 
and cooperation to political unification 
and economic integration. In 2019, the 
Constitution of Ukraine for the first time 
formalized the course of European and 
Euro-Atlantic integration.

A truly historic moment was the 
qualitatively new stage of relations 
between Ukraine and the EU in 2022, 

when on June 23, representatives of 
all 27 EU countries voted to grant 
Ukraine the status of candidate for EU 
membership. Until this day, Ukraine 
has passed through a rather long and 
difficult time, numerous reforms were 
carried out in various spheres of life, 
but the unconditional push to join the 
European family was the brutal invasion 
of the territory of sovereign Ukraine 
by the russian army and the attempt 
to annex its territory on February 24, 
2022 (immediately on the 5th day after 
the invasion of russian troops Ukraine 
applied for membership in the EU). Thus, 
for the first time in its history, the EU gave 
the green light for European integration 
to a war-torn country with part of its 
territory temporarily occupied. 

Ukraine’s status as a candidate for 
membership in the EU, in particular, 
gives grounds to assert that Ukraine 
has sufficient human capital, education, 
research, innovation and future 
achievements in this field. Moreover, 
among Ukrainian society, support for 
European integration processes has 
grown significantly since the beginning of 
russia’s armed aggression and continues 
to be at a high level. Thus, recent polls 
conducted by the sociological group 
«Rating» showed that more than 80% of 
Ukrainians surveyed support joining the 
EU and NATO, and 86% of respondents 
would support Ukraine’s accession 
to the European Union in case of a 
referendum. It is important that support 
for EU accession is unanimous among 
representatives of all macroregions of 
Ukraine and age groups [1]. 

Issues of European integration of 
Ukrainian education and science have 
been the subject of numerous studies 
over the years, namely, Kharazishvili Y. 
et al. [2], Rubel O. & Zhikhareva A. [3], 
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Matyushenko I. [4], Kuzior A. et al. [5], 
Pidorycheva I. [6] and others. A number 
of scientific monographs are devoted 
to the topic of European integration 
[7–9]. In particular, in the monograph 
[10], Ukrainian researchers together 
with colleagues from Slovakia, Hungary, 
Romania, and Poland provide analytical 
assessments of the state of formation of 
a common European educational and 
scientific space. 

Despite the existence of numerous 
scientific works devoted to various 
aspects of the European integration 
processes of Ukrainian education and 
science, today it is also important to 
study this issue in the context of the 
current global challenges, namely 
in view of the large-scale russian 
invasion of the territory of independent 
Ukraine. Hence, the purpose of this 
article is to study the key aspects of 
Ukraine’s integration into the European 
educational and innovation space in the 
context of russia military aggression 
against Ukraine.

A well-known Latin proverb says: 
«Amicus certus in re incerta cernitur» 
which is translated as «a friend in need 
is a friend indeed». It is true that when 
russia’s full-scale unprovoked armed 
aggression against Ukraine began, 
Ukrainians realized that they were 
not alone, but an important member 
of the European family. For instance, 
unprecedented support had been 
provided to thousands of Ukrainian 
refugee students and their basic needs 
had been met, among which the right to 
education played an equally important 
role. Thus, thousands of Ukrainian 
children gained access to quality 
educational services (at the beginning of 
March 2022, there were nearly 700,000 
forcibly displaced school-age students 

abroad; however, as of August, 4,5% of 
them had returned to Ukraine). At the 
same time, a large number of teaching 
staff and researchers were forced to 
leave for safer places abroad (since the 
beginning of the school year 2022/23 
more than 3,500 of them returned to 
Ukraine and continue to teach, but 
another 13,000 are outside the country) 
[11].

In recent years, on the basis of the 
best practices of educational reforms 
in EU countries, Ukraine has carried 
out a number of educational reforms 
aimed primarily at optimizing domestic 
educational institutions, improving their 
potential and the quality of educational 
services provided. However, educational 
institutions and teachers themselves 
became for the russian invaders not a 
random target, the occupiers deliberately 
destroyed everything related to the 
education and patriotic training of the 
free Ukrainian nation (even children 
have not been spared, as official statistics 
show that since the beginning of the 
war more than 200 children have been 
reported missing, more than 400 – killed, 
more than 800 – injured, more than 
8,000 – deported).

As mentioned above, the educational 
infrastructure of Ukraine has suffered 
and continues to endure massive 
destruction. Thus, more than 2,500 
educational institutions were damaged 
by bombing and shelling, and at least 
300 of them were completely destroyed 
during the half-year of the aggressor’s 
invasion of Ukrainе (actually nearly 
50% of all educational institutions are 
schools). Fig. 1 illustrates a map showing 
the number of destroyed and damaged 
schools in the regions of Ukraine as of 
August 20, 2022. From the figure below, it 
can be seen that the greatest destruction 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

8

of the educational infrastructure was 
recorded in the territories where active 
hostilities have been or are continuing, 
namely in the eastern, south-eastern and 
north-eastern parts of Ukraine.

In these difficult conditions of the 
russian-Ukrainian war, the Ministry 
of Education and Science of Ukraine 
(MESU), as the central executive 
body responsible to society for the 
sustainable and innovative development 
of the education and science system of 
Ukraine at the national, European and 
global levels, has done and continues to 
do everything possible to organize the 
continuity and safety of the educational 
process for Ukrainian pupils and 
students on the territory of Ukraine, 
as well as for all refugee students 
abroad. For this reason, a series of 

online meetings were organized with 
European Ministers of Education to 
discuss priority steps for assistance 
to Ukraine, during which the parties 
discussed the following issues [11]:

 • provision of educational services 
to forcibly evacuated citizens of Ukraine, 
creation of the necessary conditions 
for distance learning on the Ukrainian 
curricula (е.g., All-Ukrainian Online 
School platform);

 • integration of Ukrainian refugee 
students into the education system 
of European countries, in particular, 
the opportunity to enrol acquired 
knowledge, skills, assessments and 
mutual recognition in the education 
systems of the EU and Ukraine;

 • psychological support and 
socialization of students in EU countries;

Figure 1. Information on the number of damaged and completely destroyed 
educational institutions as a result of the russian attack on Ukraine  

as of August 20, 2022
Сreated by the authors based on [12].
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 • оrganization of temporary 
examination locations for the basic 
and additional sessions of the 
national multi-subject test within the 
admission campaign for the 2022/23 
school year;

 • directions for diversification of 
financial instruments of assistance 
to the Ukrainian education system, 
as well as strengthening cooperation 
and participation in joint international 
scientific projects; 

 • implementation of student 
academic exchange and mobility 
programs, etc.

Another important topic of bilateral 
meetings was the termination of 
cooperation with russian organizations 
in the field of research, science and 
innovation, in which Europe confirmed 
its absolute agreement with Ukraine. 

Against the background of the full-
scale russian invasion of Ukraine, 
European partners offer modern 
European tools to support Ukrainian 
schoolchildren, students, teachers, 
scientists and all staff of science and 
education, in particular:

 • European Commission launched 
the ERA4Ukraine portal to provide 
information and support services 
to Ukrainian scientists forced to go 
abroad due to the war. The portal 
brings together initiatives at the level 
of the EU, individual countries and non-
governmental organizations. The portal 
provides information on recognition 
of diplomas, current vacancies, social 
assistance, housing offers for scientists 
and their families, etc. [11; 13];

 • Science4Refugees and the 
EURAXESS portal provide refugee 
research internships, part-time and 
full-time jobs, and access to the 
European Research Community. 

Ukrainian researchers have the right 
to take advantage of the initiative 
Science4Refugees without the need to 
have refugee status [11; 14];

 • Ukrainian institutions are granted 
free access to full-text electronic 
resources available within the 
Research4Life project (in particular, 
Dimensions – a scientometric platform 
from the «Digital Science» company, 
Scopus – one of the largest referral 
databases of scientific citations 
from the «Elsevier» company, 
ProQuest Dissertations & Theses 
Global (PQDT) – the world’s most 
comprehensive collection of multi-
disciplinary dissertations and theses 
from the company «ProQuest»). During 
the half-year 2022, more than 500 
Ukrainian institutions exercised their 
right and registered on this resource, 
while the number of databases on the 
Research4Life platform for Ukrainian 
researches increased to 40 [11; 15];

 • а new fellowship scheme 
MSCA4Ukraine Programme of the 
European Commission was launched 
for displaced researchers from 
Ukraine: «This support will enable 
displaced researchers to continue their 
work at academic and non-academic 
organisations in the EU Member 
States and Horizon Europe Associated 
Countries while maintaining their 
connections to research and innovation 
communities in Ukraine» [16];

 • Council of Europe has created 
a special page for the adaptation of 
Ukrainians to European educational 
standards «Education in time of crisis». 
Language learning, recognition of 
qualifications and training are among 
the main tools that facilitate the 
integration of migrants and refugees 
from Ukraine [11; 17];
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 • European Center for Modern 
Languages at the Council of Europe 
has created a website to support the 
linguistic integration of immigrants 
from Ukraine. The site presents tools 
for children’s adaptation to the new 
environment and schools. Some 
materials were developed specifically 
for the new realities that arose as a 
result of the aggression of the russian 
federation on the territory of Ukraine; 
others are adapted from a toolkit for 
adults developed within the Council of 
Europe's Linguistic Integration of Adult 
Migrants (LIAM) project [11; 18].

During the full-scale russian invasion 
of the territory of Ukraine, the question 
of creating an educational space 
friendly to children and adults arose. 
Thus, on the initiative of the MESU, 
the Institute of Education Content 
Modernization and the Association of 

Innovative and Digital Education, the 
project of Ukrainian Educational Hubs 
was implemented, which realizes the 
concept of Life Long Learning for the 
human capital development of Ukraine. 
The project aims to educate children 
and adults for successful careers. It 
should be noted that the project shares 
the principles of the global initiative 
of the World Bank «Human Capital 
Development Project» [19]. Educational 
hubs offer, among other things, the 
opportunity to study IT and working 
professions, acquire the most demanded 
skills for professional growth, improve 
Ukrainian and English languages, 
receive psychological support, etc. As 
of September 2022, 16 hubs (fig. 2), of 
which 10 are located in Ukraine, five in 
the EU and one in the UK, have already 
been successfully operating. The 
functioning of hubs within Ukraine and 

Figure 2. Network of Ukrainian Educational Hubs as of September 2022
Source: [19].
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abroad, in addition to stated purposes, 
has also certain regional features. 
Educational hubs located in the territory 
of Ukraine, primarily designed to help 
Ukrainians realize their potential in 
their own country and stop the massive 
outflow of Ukrainian citizens abroad. 
Educational hubs, depending on the 
characteristics of the countries and 
the needs of the refugees, also have 
certain characteristics, but one of the 
main tasks of these centres is also to 
prevent the gap between the Ukrainian 
refugees and their homeland, education 
and social and cultural activities. The 
expansion of the network of educational 
hubs is continuing and new locations 
are expected to open soon.

An important component of the 
process of Ukraine's integration into 
the European educational research 
and innovation space is the digital 
component. In conditions of war, it was 
important to provide uninterrupted 
functioning of the software and 
technological complexes and local 
educational databases in the field of 
education and research. For instance, the 
SSI «Institute of Educational Analytics» is 
a technical administrator of two national 
systems as SHC «AIKOM» (software 
and hardware complex «Automated 
information complex of educational 
management»  –an online system of 
EMIS grade for preschool, out-of-school, 
school and vocational education), and 
AS «IRC» (a system of automation of 
inclusive resource centres, responsible 
for providing a comprehensive 
assessment of children with special 
educational needs, providing them with 
the necessary support and more), so 
their uninterrupted operation was one 
of the most important tasks that were 
successfully solved.

On the initiative of the MESU, the 
Directorate of Science and Innovation 
of the MESU, and the State Scientific and 
Technical Library of Ukraine, in August 
2022, the beta version of the national 
«Ukrainian Research Information 
System» (URIS system) was presented. 
The URIS system is a new multifunctional 
information and telecommunication 
platform that provides collection, 
formation, processing, storage, use 
of data and information in the field 
of scientific and technical activities 
of Ukraine, as well as automation of 
procedures and processes of interaction 
of subjects and users of the system [11; 
20]. Among the main functions of the 
URIS system is the aggregation of data 
on the sphere of scientific and technical 
activity of Ukraine; data integration, its 
presentation and provision of analytical 
tools for users to explore it; аggregation 
of information useful for domestic 
scientists, employees of scientific 
institutions and HEIs on a single 
platform, etc.

It should be noted that the world 
analogues of such CRIS (current 
research information system) systems 
are the following: Information on 
research in Finland (Research.fi, 
https://research.fi/en/), Current 
Research Information System in 
Norway (CRIStin, https://app.cristin.
no/), National Academic Research 
and Collaborations Information 
System (NARCIS, https://www.narcis.
nl/?Language=en) in the Netherlands, 
Research Portal of Catalonia іn Spain 
(PRC, https://portalrecerca.csuc.
cat/?locale=en), Slovenian Current 
Research Information System (SICRIS, 
http://www.sicris.si/public/jqm/cris.
aspx?lang=eng&opdescr=home), PolyU 
Institutional Research Archive of the 
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Hong Kong Polytechnic University in 
China (PIRA, https://ira.lib.polyu.edu.
hk//) and others.

Financial assistance from 
international partners is no less 
important instrument to support 
Ukrainian R&D under martial law [21]. 
Thus, in March 2022, the United Nations 
global fund for education – the ECW 
(«Education Cannot Wait») Foundation 
approved a $5 million grant «First 
Emergency Response» to meet critical 
education needs as a result of russian 
invasion. The funds were allocated 
to the UNICEF and Save the Children 
Quick Response Budget and used to 
overcome immediate short-term calls 
(e.g., purchase of laptops and repair of 
shelters in schools, etc.) [22]. 

Ukraine and Finland continued to 
implement the project «Finnish support 
for Ukrainian school reform» until 2023, 
which provides financial contributions 
for educational reform of up to 6 million 
euros and up to 2 million euros from 
the EU. Another example of financial 
assistance is the redistribution of funds 
for 2023 within the implementation of 
the Erasmus+: 200 million euros from 
the budget of this program for 2021–
2027 will be redistributed to support 
Ukrainian students and teachers 
next year, and 25 million euros – for 
scholarships for Ukrainian researchers 
due to a new initiative led by the Marie 
Skłodowska-Curie Actions, which will 
allow 200 researchers to continue their 
research for two years at the university 
of the EU member state or a country that 
is an Associated Country for Horizon 
Europe. Another example of financial 
aid was the statement of the European 
Commission in September 2022 of 
100 million euros for the restoration 
of schools in Ukraine that had been 

damaged or completely destroyed by 
russian missiles and bombs.

Hence, from the first days of 
russia’s violent invasion of Ukraine, the 
international scientific and European 
community strongly condemned the 
russian intervention and expressed 
its indisputable support for Ukraine. 
In addition, a number of international 
donors and partners, in solidarity 
with Ukraine, have initiated various 
types of support and financial 
assistance mechanisms to address the 
urgent challenges facing education 
during the war (in particular, the 
International Bank for Reconstruction 
and Development, the United Nations 
Nations on Education, Science 
and Culture (UNESCO), the United 
Nations Children's Fund (UNICEF), 
Save the Children International, etc). 
For example, in May 2022 the MESU 
together with UNICEF and SSI «Institute 
of Educational Analytics» conducted an 
all-Ukrainian survey of communities 
on the educational needs of IDPs [23]. 
Based on the results of the survey, 
UNICEF funded 80 dollars per displaced 
teacher and provided funds for laptops.

This study was an attempt to provide 
a brief overview of some successful 
initiatives and projects implemented 
in the field of education and science in 
the context of integration with the EU, 
notwithstanding the continued active 
military activities on the territory of 
Ukraine. On the basis of the analysis we 
have developed some proposals that will 
contribute to the European integration 
of Ukrainian education and science, in 
particular: continuation of the initiated 
reforms in the field of education and 
science of Ukraine based on the best 
European experience; raising the level 
of English language proficiency and 
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digital skills of students and teachers; 
development of a network of educational 
hubs both within Ukraine and abroad; 
attraction of foreign investments in 
reconstruction of damaged educational 
infrastructure; updating of the roadmap 
for the integration of the scientific and 
innovative system of Ukraine into the 
European Research Area; strengthening 
international cooperation and 
increasing the participation of Ukrainian 
scientists in EU research and innovation 
programs (e.g., Erasmus, Horizon 
Europe etc.); commercialization of 
intellectual property and intensification 
of cooperation between science and 
business; increasing the publication 
activity of Ukrainian researches in 
scientific journals, which are included 
to the Scopus and Web of Science 
databases, etc. It is also important 
to take into account the need for 
psychological assistance to participants 
in the educational process both during 
hostilities and after the war. At the same 

time, it is important that the Ukrainian 
education and science system, in 
the process of European integration, 
preserve its unique features, including a 
rich cultural and historical heritage.

Therefore, regardless of the 
unprecedented cruelty of the russian 
aggressors towards the Ukrainian 
people, these events have led to 
the acceleration of the processes 
of integration of Ukraine into the 
European educational and innovative 
space, strengthening the harmonization 
of Ukrainian legislation with EU 
directives, increasing the number of 
international grants and cooperation 
between Ukraine and Europe. The EU 
fully supports Ukraine and has already 
taken important steps, including 
financial support for the development 
of the national education and science 
system. However, this is a much more 
multifaceted and comprehensive topic, 
especially during the war, so it will be 
the focus of our next study.

References
1. Sociological Group "Rating". (2022). Foreign policy orientations of the Ukrainians in 

dynamics. Retrieved from https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/dinam_ka_zovn_
shno-pol_tichnih_nastro_v_naselennya_1-2_zhovtnya_2022.html.

2. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Dzwigol, H., & Liashenko, V. (2021). Strategic European 
Integration Scenarios of Ukrainian and Polish Research, Education and Innovation Spaces. 
Virtual Economics, 4(2), 7-40. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.02(1). 

3. Rubel, O., & Zhikhareva, A. (2018). Open innovation concept as a part of integration of 
Ukraine into European Research Area. Economic innovations, 20, 1(66), 162-173. DOI: https://
doi.org/10.31520/ei.2018.20.1(66).162-173 [in Ukrainian].

4. Matyushenko, I. (2017). Institutional Support of Innovative R&D in the Formation of 
Single Research Area in the EU and Ukraine. Nauka ta Innovacii, 13(2), 5-26. DOI: https://
doi.org/10.15407/scin13.02.005 [in Ukrainian]. 

5. Kuzior, A., Pidorycheva, I., Liashenko, V., Shevtsova, H., & Shvets, N. (2022). Assessment 
of National Innovation Ecosystems of the EU Countries and Ukraine in the Interests of Their 
Sustainable Development. Sustainability, 14(14), 8487. DOI: https://doi.org/10.3390/
su14148487.

6. Pidorycheva, I. (2020). Ukraine in the scientific-technological and innovation spaces 
of the European Union: problems, positive results and integration directions. Economic 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

14

Herald of the Donbas, 2, 36-52. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-36-52 
[in Ukrainian].

7. Gawron-Łapuszek, M., & Suchukova, Ya. (2021). Innovative Approaches to Ensuring the 
Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes. Katowice: Publishing 
House of University of Technology. Retrieved from http://www.wydawnictwo.wst.pl/
uploads/files/3ae54f97de8a1480cfb229660e616f25.pdf.

8. Totska, O. (2020). Managing the development of higher education of Ukraine in European 
Educational Area. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

9. Vorobyova, O., Debych, M., Lugovyi, V., Orzhel, O., Slyusarenko, O., Talanova, Zh., &  
Tryma, K. (2020). Mechanisms for assessing the quality of higher education in the context of 
European integration. Kyiv: Institute of Higher Education of National Academy of Sciences 
of Ukraine. DOI: https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020 [in Ukrainian].

10. Vashchuk, F. (2011). Integration into the European educational space: achievements, 
problems, prospects. (Series "European Integration: The Ukrainian Dimension", Issue 16). 
Uzhhorod: ZakSU. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9861 [in 
Ukrainian].

11. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2022). Retrieved from https://mon.
gov.ua/ua [in Ukrainian].

12. Saveschools. (2022). 7 million children of war in Ukraine. Retrieved from https://
saveschools.in.ua/en/.

13. European Commission. (2022). ERA4Ukraine. Retrieved from https://euraxess.ec.
europa.eu/ukraine.

14. European Commission. (2022). Science4Refugees. Retrieved from https://euraxess.
ec.europa.eu/jobs/science4refugees. 

15. Research4Life. (2022). Retrieved from https://www.research4life.org/.
16. Scholars at Risk Europe. (2022). MSCA4Ukraine: Key Information. Retrieved from 

https://sareurope.eu/msca4ukraine/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_ca
mpaign=msca4ukrainematchmakingforresearcherscalldocumentsandlaunchevent&utm_
content=now+available.

17. Council of Europe Portal. (2022). Education in time of crisis. Retrieved from https://
www.coe.int/en/web/education/education-in-time-of-crisis.

18. Council of Europe (ECML/CELV). (2022). Supporting the (linguistic) integration of 
refugees from Ukraine. Retrieved from https://www.ecml.at/Resources/Supportingtheling
uisticintegrationofrefugeesfromtheUkraine/tabid/5558/language/en-GB/Default.aspx.

19. Ukrainian Educational Hubs. (2022). Retrieved from https://eduhub.org.ua/en/.
20. State Scientific and Technical Library of Ukraine. (2022). Retrieved from https://

dntb.gov.ua/en/current-project/ukrainian-research-information-system-uris.
21. Tereshchenko, H., Pron, N., & Anisimova, O. (2022). International financial support 

for the organization of the educational process under the martial law in Ukraine. Ukr. socìum, 
2(81), 169-180. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2022.02.169 [in Ukrainian].

22. Education Cannot Wait. (2022). ECW in Ukraine. Retrieved from https://www.
educationcannotwait.org/our-investments/where-we-work/ukraine.

23. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2022). Final report "Ukraine Education 
Needs Assessment Survey". Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/
news/2022/07/07/Pids.zvit.Otsin.potreb.Ukr.u.sferi.osvity-EN-6.05-24.06.22.pdf.



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

15

Лондар С. Л.
доктор економічних наук, професор, директор ДНУ «Інститут освітньої аналітики», Київ, 
Україна, londar.sergiy@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

Пронь Н. Б.
кандидат економічних наук, учений секретар ДНУ «Інститут освітньої аналітики», Київ, 
Україна, n_gnativ@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9413-8793

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Анотація. Широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію неза-
лежної України зумовило появу екзистенційних викликів для нашої держави, її демокра-
тії та свободи, безпекової ситуації й виживання української нації як повноправного 
члена Європейської спільноти. У складній ситуації опинилася також вітчизняна систе-
ма освіти і науки, гостро постало питання збереження життя дітей та освітян, за-
безпечення безперервності й сталості освітнього процесу, цілісності освітньо-науко-
вої інфраструктури. Російська збройна агресія проти України передбачала її швидку 
капітуляцію та знищення українського суверенітету, однак у результаті тільки 
пришвидшила процеси європейської інтеграції, у т. ч. у сфері освіти і науки. Саме пи-
танням інтеграції вітчизняної освіти й науки до європейського освітнього та іннова-
ційного простору присвячено цю статтю. Зокрема, окреслено основні напрямки поси-
лення співпраці між Україною та ЄС із метою розвитку людського капіталу як основної 
місії освіти та зміцнення економічної безпеки. Акцент зроблено на проєктах, що запо-
чатковані Міністерством освіти і науки України, вітчизняними інституціями та єв-
ропейськими партнерами для задоволення першочергових потреб сфери освіти, науки 
й інновацій. Підкреслено, що важливу роль у відновленні освітнього процесу як у межах 
України, так і за кордоном відіграла міжнародна підтримка та залучення фінансових 
інструментів ЄС. Наведено пропозиції щодо необхідності інтенсифікації євроінтегра-
ційних процесів у сфері освіти і науки України, посилення міжнародної співпраці в галузі 
досліджень та інновацій.
Ключові слова: сфера освіти і науки України, освітня інфраструктура, євроінтеграція, 
міжнародна співпраця, російсько-українська війна.
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ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС
Анотація. Метою статті є дослідження сучасних шляхів удосконалення інформа-
ційно-аналітичної підтримки управління інклюзивною освітою в кризових умовах з 
урахуванням досвіду ЄС. Наведено перелік компонентів, які входять до складу цен-
трального програмно-технічного комплексу АС «ІРЦ». Проаналізовано типи сучасних 
загроз інформаційній безпеці в АС «ІРЦ», які впливають на інформацію, що обробля-
ється та зберігається в АС «ІРЦ», й технологічні дані. Розглянуто критерії забезпе-
чення захисту інформації від несанкціонованого доступу засобами криптозахисту, 
моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних і технічних засобів, 
аналізу порушень у роботі АС «ІРЦ», налагодження параметрів, необхідних для забез-
печення стабільної роботи програмних та технічних засобів, визначення повнова-
жень користувачів цієї системи. Запропоновано впровадження для потреб АС «ІРЦ» 
організаційних і технічних заходів із кіберзахисту, які вживаються для об’єктів кри-
тичної інформаційної інфраструктури. Описано дії із забезпечення доступності й 
відмовостійкості компонентів та інформаційних ресурсів АС «ІРЦ». Зроблено висно-
вок, що для збереження інформації за аварійних режимів роботи під час збройної агре-
сії рф в АС «ІРЦ» повинні бути передбачені засоби безперебійного живлення та резерв-
ного копіювання (архівування) інформації з баз даних із використанням спеціального 
програмного забезпечення.
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Україна обрала своє майбутнє в ЄС 
із набуттям незалежності в 1991 р. Ці 
наміри вкотре підтвердились у 2013–
2014 рр., під час Революції гідності, й 
відтоді український народ невтомно 
продовжує боротися за свій вибір. За-
раз триває повномасштабна збройна 
агресія російської федерації проти 
України. І однією з основних причин 
вторгнення є проєвропейський рух 
нашої держави. На сьогодні Україна 
вже здійснила кілька структурних 
реформ, щоб наблизитися до Копен-
гагенських критеріїв, та робитиме це 
й надалі.

Ключові завдання в процесі ста-
новлення української державності 
визначалися трансформаційними 
процесами орієнтації на повноцін-
ну демократично-правову державу, 
становлення ефективної економіки, 
необхідність подолання відставан-
ня від світових тенденцій соціаль-
но-економічного розвитку. Варто 
підкреслити, що прискорення гло-
балізації та формування освічених 
постіндустріальних суспільств у Єв-
ропейському Союзі, членом якого 
прагне стати Україна, безпосередньо 
пов’язане з якісними змінами в освіт-
ній сфері, зокрема в системному роз-
витку й підтримці суб’єктів освітньої 
діяльності.

Для наближення й гармонізації з 
передовими світовими стандарта-
ми соціально-економічного устрою 
Україна має враховувати основні 
глобальні тенденції в освітній сфері 
в частині становлення та вдоскона-
лення навчального процесу закладів 
освіти. Варто наголосити, що освіта 
є одним із найважливіших факторів 
формування нової якості економіки 
й суспільства в цілому, а системне по-
долання економічних та інституцій-

них проблем, додатково загострених 
воєнним станом, безпосередньо за-
лежить від спрямованості й ефектив-
ності освітнього процесу. На окрему 
увагу наукової спільноти в контексті 
розвитку освіти заслуговує дослі-
дження інформаційно-аналітичної 
підтримки управління інклюзивною 
освітою, яка, за замовчуванням, пе-
редбачає імплементацію принципів 
недискримінації, урахування багато-
манітності людини, ефективного за-
лучення та включення до освітнього 
процесу всіх його учасників [1].

ЄС в особі Європейської комісії, 
вищого органу виконавчої влади, на 
соціальному саміті в Гетеборзі ви-
клав своє бачення європейського 
освітнього простору. Ця ініціатива 
підкреслила цінність високоякісної 
інклюзивної освіти з дитинства для 
закладення основ соціальної єдно-
сті, мобільності та справедливого су-
спільства [2].

У рекомендаціях Ради щодо за-
гальних цінностей, інклюзивної 
освіти та європейського виміру за-
значено, що інклюзивна і якісна 
освіта на всіх рівнях, а також євро-
пейський вимір викладання є най-
важливішими для створення й під-
тримки згуртованого європейсько-
го суспільства, передаючи спільні 
цінності, практикуючи інклюзивну 
освіту та навчаючи про Європу та її 
держави-члени [3].

Також варто зауважити, що поміт-
них успіхів в інклюзивній освіті дер-
жави-члени ЄС досягли завдяки:

 – створенню робочої групи зі спри-
яння загальним цінностям та інклю-
зивній освіті;

 – ініціативам із залучення по-
зитивних прикладів для сприяння 
соціальній інтеграції та запобігання 
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відчуженню й насильницькій радика-
лізації серед молоді;

 – набору інструментів для роботи 
з молодими людьми, яким загрожує 
дискримінація в частині їхніх освітніх 
потреб та ін.

Серед сучасних вітчизняних на-
уковців, чиї дослідження присвяче-
но інклюзивній освіті, – С. Лондар, 
І. Гевко, Г. Кравченко, А. Колупаєва, 
О. Мартинчук, Н. Матвеєва, Г. Сіліна, 
О. Таранченко, І. Ярмощук [4–10]; се-
ред зарубіжних – Дж. Деппелер, Е. Ер-
він, Т. Лореман, Д. Кугельмас, У. Шар-
ма, Л. Фелпс, К. Хенлі-Максвелл, 
А. Шварц, Б. Хопкінс, Л. Штіфель, 
Г. Хорнбі [11–16]. Попри вагомий до-
робок науковців і практиків з окрес-
леної проблематики, залишається 
актуальним питання вдосконалення 
інформаційного забезпечення функ-
ціонування системи інклюзивної 
освіти та забезпечення його стікості 
в кризових умовах.

Метою статті є дослідження су-
часних шляхів удосконалення ін-
формаційно-аналітичної підтримки 
управління інклюзивною освітою в 
кризових умовах з урахуванням дос-
віду ЄС.

Завдання дослідження та його на-
укова новизна полягають у розкрит-
ті критеріїв забезпечення захисту 
інформації від несанкціонованого 
доступу засобами криптозахисту, мо-
ніторингу системних журналів реє-
страції роботи програмних і техніч-
них засобів, аналізу порушень у робо-
ті АС «ІРЦ»; упровадженні для потреб 
АС «ІРЦ» організаційних і технічних 
заходів із кіберзахисту, які вжива-
ються для об’єктів критичної інфор-
маційної інфраструктури; обґрунту-
ванні переліку дій для забезпечення 
доступності й відмовостійкості ком-

понентів та інформаційних ресурсів 
АС «ІРЦ».

На сьогодні автоматизована 
система «Інклюзивно-ресурсний 
центр» (далі – АС «ІРЦ») працює від-
повідно до наказу Міністерства осві-
ти і науки України «Про затверджен-
ня Положення про систему автома-
тизації роботи інклюзивно-ресурс-
них центрів» від 02.11.2020 № 1353 
[17]. На АС «ІРЦ» покладено функції 
із забезпечення комплексної оцінки 
дітей з особливими освітніми потре-
бами, надання їм необхідної підтрим-
ки тощо. У ДНУ «ІОА» забезпечується 
безперебійна робота мобільних до-
датків зазначеної системи на плат-
формах IOS та Android у середовищах 
Play Market і App Store.

Захист інформації в АС «ІРЦ» за-
безпечується шляхом функціону-
вання комплексної системи захисту 
інформації (далі – КСЗІ) з атесто-
ваною відповідністю вимогам тех-
нічного захисту інформації. КСЗІ 
АС «ІРЦ» забезпечує захист від по-
рушень цілісності даних, різні види 
доступності (блокування) відкритої 
інформації та інформації з обмеже-
ним доступом, вимогу щодо захисту 
якої встановлено законодавством 
України. Обробка й захист даних 
здійснюються в АС «ІРЦ» відповід-
но до вимог законодавства у сфері 
захисту інформації, що перебуває у 
власності держави [17].

В умовах воєнного стану важли-
во забезпечити продовження нав-
чання осіб з особливими освітніми 
потребами (далі – осіб з ООП) за 
місцем їх тимчасового перебування, 
максимально можливе збереження 
кадрового потенціалу педагогічних 
працівників закладів освіти, які за-
безпечували навчання дітей з ООП, 
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та інклюзивно-ресурсних центрів 
(далі – ІРЦ).

У зв’язку з російською військовою 
агресією, бойовими діями на терито-
рії України та виникненням обста-
вин, що становлять загрозу життю 
й здоров’ю мирних громадян, реко-
мендується організовувати роботу 
ІРЦ залежно від конкретної ситуації 
на території їх розміщення.

З метою збереження кадрово-
го потенціалу фахівців ІРЦ по всій 
території України місцевим управ-
лінням (відділам) освіти рекомен-
дується використовувати ресурс пе-
дагогічних працівників ІРЦ та допо-
магати (в межах своїх можливостей) 
у забезпеченні умов їх роботи, пові-
домляти заклади освіти про наявні 
людські ресурси, інформувати бать-
ків осіб з ООП про можливість одер-
жання кваліфікованої підтримки й 
допомоги [18].

Зважаючи на виклики, що наразі 
постали перед Україною, варто звер-
нути увагу на сучасні ІТ-загрози. Зо-
крема, розглянемо та згрупуємо за 
типами загрози, які мають вплив на 
інформаційно-телекомунікаційні 
системи, а саме на АС «ІРЦ». Зокрема, 
під терміном «інформація, що обро-
бляється або зберігається в АС “ІРЦ”», 
розуміється відкрита й конфіденцій-
на інформація.

1. У межах конфіденційності ін-
формації, що обробляється та збері-
гається в АС «ІРЦ», розрізняють от-
римання несанкціонованого доступу 
сторонніх осіб унаслідок:

 – несанкціонованого фізичного 
доступу до обладнання;

 – навмисного під’єднання до об-
ладнання, помилок при налаштуванні 
комутаційного обладнання або апа-
ратних збоїв;

 – навмисного під’єднання до ка-
налів зв’язку чи обладнання, а потім 
використання для несанкціонованого 
доступу до відомих уразливостей про-
грамного забезпечення та системних 
технічних заходів;

 – умисного під’єднання до каналів 
або пристроїв зв’язку з подальшим 
використанням для несанкціонова-
ного доступу перехоплених атрибу-
тів доступу авторизованих користу-
вачів;

 – фізичного доступу до носіїв ін-
формації (змінних і пошкоджених но-
сіїв; носіїв, які підлягають утилізації).

У частині порушення конфіден-
ційності технологічної інформації 
(атрибутів доступу користувачів) 
сторонніми особами виокремлюють 
загрози внаслідок:

 – необережного поводження авто-
ризованих користувачів з атрибутами 
доступу;

 – ескалації прав доступу до ре-
сурсів АС «ІРЦ» та виконання не-
санкціонованих дій від імені іншого 
користувача;

 – порушення конфіденційності 
технологічної інформації (атрибутів 
доступу користувача системи) авто-
ризованими користувачами системи з 
використанням відомих уразливостей 
програмного забезпечення й техніч-
них засобів АС «ІРЦ»;

 – фізичного доступу до носіїв ін-
формації (змінних, пошкоджених, 
утилізаційних носіїв).

2. У межах визначення цілісності 
інформації, що обробляється та збе-
рігається в АС «ІРЦ», розрізняють за-
грози внаслідок:

 – апаратного чи програмного збою;
 – отримання фізичного доступу до 

обладнання (навмисне або в результа-
ті необережного поводження з облад-
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нанням і системами, що забезпечують 
його роботу);

 – навмисних дій авторизованого 
користувача будь-якого рівня в межах 
його прав;

 – ненавмисних (помилкових) дій 
авторизованого користувача будь-
якого рівня;

 – ураження комп’ютерним вірусом.
У частині порушення цілісності 

технологічної інформації (конфігу-
раційні файли) сторонніми особами 
або авторизованими користувачами 
із застосуванням відомих уразли-
востей програмно-технічних засобів 
АС «ІРЦ» чи перехоплених атрибутів 
доступу співробітників з адміністра-
тивними правами виокремлюють за-
грози з метою:

 – приховування несанкціонованих 
дій у системі в межах реалізації інших 
загроз, спрямованих на порушення 
надійності або конфіденційності ін-
формації;

 – створення умов для подальшого 
несанкціонованого доступу до інших 
компонентів системи;

 – ураження системи комп’ютерним 
вірусом.

3. У межах доступності інформації, 
що обробляється та зберігається в 
АС «ІРЦ», розрізняють загрози внас-
лідок:

 – виходу з ладу комутаційного чи 
серверного обладнання або забезпе-
чуючих елементів (найімовірнішим 
вважається вихід із ладу системи 
електроживлення);

 – ураження системи комп’ютер-
ним вірусом (перевантаження кана-
лів зв’язку віддалених користувачів 
інтенсивним трафіком, створюваним 
вірусами-«хробаками» під час роз-
повсюдження, вичерпання дискового 
простору чи процесорного часу на 

серверах, уражених певними типами 
вірусів, що призводить до немож-
ливості обробки запитів та збоїв у 
роботі) [12; 19–21].

У наведеному переліку загрози 
розглядаються тільки із середнім і 
високим ефективним рівнем, що по-
значається як «високий» та повинен 
забезпечуватися потужностями що-
найменше двох різних програмних 
чи програмно-технічних засобів або 
сукупністю організаційно-технічних 
заходів.

Ключовим припущенням у ході 
аналізу потенційних ризиків для 
АС «ІРЦ» є те, що працівники, які 
мають повний адміністративний 
доступ до компонентів системи та 
фізичний доступ до комутаційних і 
серверних пристроїв, не вважають-
ся порушниками. Додатковими вва-
жаються технічні заходи захисту від 
зловмисних дій співробітників із 
правами адміністратора. Основним 
засобом захисту від таких загроз є 
організаційна діяльність (кадрова 
політика, взаємоконтроль адміні-
страторів під час виконання важли-
вих технологічних операцій).

У зв’язку з неможливістю одер-
жання достатньо об’єктивних даних 
про ймовірність реалізації більшості 
з наведених загроз, таку ймовірність 
визначено експертним методом та, 
для окремих випадків, що є типови-
ми для інформаційно-телекомуні-
каційних систем на зразок АС «ІРЦ», 
емпіричним шляхом, на підставі дос-
віду експлуатації подібних систем 
[14–16].

В АС «ІРЦ» функціонує КСЗІ, що за-
безпечує:

 – розмежування доступу корис-
тувачів і програм користувачів до 
інформації;
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 – виявлення та реєстрацію спроб 
порушення розмежування доступу;

 – автоматизовану ідентифікацію 
користувачів і експлуатаційного 
персоналу при зверненні до ресурсів 
АС «ІРЦ»;

 – реєстрацію фактів порушення 
доступу;

 – протоколювання дій користува-
чів, включаючи доступ із зовнішніх 
систем;

 – заборону на несанкціоновану 
зміну конфігурації АС «ІРЦ»;

 – виявлення, ідентифікацію та 
видалення комп’ютерних вірусів на 
серверах системи;

 – захист бази даних, звітної, архів-
ної інформації від несанкціонованого 
доступу й фізичного руйнування;

 – захист інформації від спотво-
рення та несанкціонованого вико-
ристання при взаємодії структурних 
складових АС «ІРЦ» через канали 
зв’язку;

 – захист цілісності даних від руй-
нувань за аварійних режимів і збоїв в 
електроживленні АС «ІРЦ» [22].

В АС «ІРЦ» також передбачено за-
хист інформації від несанкціоновано-
го доступу засобами криптозахисту, 
для чого забезпечено:

 – шифрування з гарантованою 
стійкістю та імітозахистом інформації, 
яка передається через канали зв’язку 
між об’єктами автоматизації;

 – криптографічне перетворення 
інформації, що передається через 
відкриті IP-мережі загального корис-
тування;

 – авторизацію електронних доку-
ментів засобами формування й пере-
вірки кваліфікованого електронного 
підпису;

 – керування та розподіл ключової 
й ідентифікуючої інформації;

 – відповідність законодавству 
України в частині захисту інформації.

Варто також звернути увагу на 
постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни «Деякі питання забезпечення 
функціонування інформаційно-ко-
мунікаційних систем, електронних 
комунікаційних систем, публічних 
електронних реєстрів в умовах во-
єнного стану» від 12.03.2022 № 263, 
яка містить окремі положення щодо 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем, а саме:

1) розміщувати державні інфор-
маційні ресурси та публічні елек-
тронні реєстри на хмарних ресурсах 
та/або в центрах обробки даних, що 
розташовані за межами України, та 
реєструвати доменні імена у домені 
gov.ua для такого розміщення;

2) створювати додаткові резерв-
ні копії державних інформаційних 
ресурсів та публічних електронних 
реєстрів з дотриманням установле-
них для таких ресурсів вимог щодо 
цілісності, конфіденційності та до-
ступності; 

3) зберігати резервні копії дер-
жавних інформаційних ресурсів та 
публічних електронних реєстрів у 
зашифрованому вигляді, зокрема за 
межами України, на хмарних ресур-
сах та/або окремих фізичних носіях, 
та/або в ізольованому сегменті цен-
трів обробки даних з дотриманням 
установлених для таких ресурсів 
вимог щодо цілісності, конфіденцій-
ності та доступності;

4) зупиняти, обмежувати роботу 
інформаційних, інформаційно-кому-
нікаційних та електронних комуні-
каційних систем, а також публічних 
електронних реєстрів [23–25].

Зокрема, перелік базових вимог із 
забезпечення кіберзахисту АС «ІРЦ» 
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може бути доповнено відповідно до 
технології обробки інформації, осо-
бливостей функціонування та про-
грамно-апаратного складу, складу ін-
формаційних ресурсів і компонентів, 
які підлягають захисту.

Пропонуємо впровадити та вдо-
сконалити для потреб АС «ІРЦ» ор-
ганізаційні й технічні заходи з кібер-
захисту, що вживаються для об’єктів 
критичної інформаційної інфра-
структури (рис. 1).

У разі неможливості фізичного 
розділення зовнішньої мережі та 
АС «ІРЦ» на межі між зовнішніми ме-
режами, іншими інформаційно-те-
лекомунікаційними системами по-
винні бути встановлені засоби мере-
жевого захисту (рис. 2).

Для забезпечення доступності й 
відмовостійкості компонентів та ін-
формаційних ресурсів АС «ІРЦ» по-
винне здійснюватися:

 – періодичне створення резерв-
них копій інформаційних ресурсів, 
включаючи технологічну інформацію 
компонентів об’єкта та образів серве-

рів, а також їх відновлення у випадку 
втрати або пошкодження;

 – резервування критичних для 
функціонування об’єкта програмних 
і апаратних компонентів для забезпе-
чення його сталого функціонування 
у випадку виходу з ладу одного із 
критичних компонентів (у разі вико-
ристання віртуальних серверів необ-
хідно забезпечити їх резервування);

 – дублювання (кластеризація) кри-
тичних для функціонування програм-
них і апаратних компонентів об’єкта 
для забезпечення його сталого функ-
ціонування, зниження навантаження 
та підвищення продуктивності;

 – використання джерел безпере-
бійного живлення для критичних 
компонентів об’єкта;

 – зв’язок з Інтернетом із викорис-
танням двох і більше каналів передачі 
даних, які надаються різними провай-
дерами [26].

Отже, для забезпечення збережен-
ня інформації за аварійних режимів 
під час збройної агресії рф в АС «ІРЦ» 
повинні бути передбачені засоби 

Рис. 1. Організаційні та технічні заходи з кіберзахисту АС «ІРЦ»
Побудовано авторами за: [26].
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безперебійного живлення та дублю-
вання інформації. Обов’язковою умо-
вою також має стати резервне копію-
вання (архівування) інформації з баз 
даних із використанням спеціально-
го програмного забезпечення.

Контроль, збереження, відновлен-
ня даних повинні бути регламенто-
вані, а зберігання резервних даних – 
здійснюватися в місцях, що не до-
пускають їх пошкодження у випадку 
знищення основних даних АС «ІРЦ».

АС «ІРЦ» повинна забезпечувати 
відновлення даних у разі виходу з 
ладу апаратного комплексу, за ава-
рійних режимів і збоїв в електрожив-
ленні. АС «ІРЦ» покликана реалізову-
вати (засобами системи управління 
базами даних, апаратними засобами 
серверного обладнання, приклад-
ними засобами резервного копію-
вання) збереження інформації в разі 

відмови основного накопичувача. 
Для цього мають бути передбачені 
резервні пристрої й носії, що архіву-
ватимуть інформацію.

Пропоновані локальні освітні ре-
єстри, бази даних та копії держав-
них реєстрів потрібно перемістити в 
безпечне місце/середовище на віль-
них територіях. Програмне забез-
печення, що функціонує на робочих 
комп’ютерах освітян, може автома-
тично зберігати документи й дані на 
цих пристроях. У разі ризику потра-
пляння до рук ворога освітні персо-
нальні дані / програмне забезпечен-
ня мають бути заздалегідь видалені.

Необхідно забезпечити застосу-
вання з боку технічних адміністра-
торів, власників, операторів націо-
нальних і локальних, державних та 
приватних освітніх інформаційних 
систем і освітніх інформаційних ре-

ЗАСОБИ МЕРЕЖЕВОГО ЗАХИСТУ АС «ІРЦ»

Захист від атак «нульового дня» (вразливості програмного забезпечення, які ще не відомі користувачам 
чи розробникам програмного забезпечення та проти яких ще не розроблено механізми захисту), 

виявлення зловмисного коду та шкідливого програмного забезпечення

Фільтрація трафіку та розмежування доступу між мережею АС «ІРЦ» та зовнішніми мережами за критеріями 
дозволених та заборонених служб, протоколів, портів, мережевих адрес, мережевих з’єднань, 

небажаних вебсайтів

Фільтрація та аналіз трафіка за визначеними відповідно до політики інформаційної безпеки критеріями

Моніторинг трафіка на наявність зловмисного коду, вірусів зловмисного програмного забезпечення

Виявлення та запобігання атакам і вторгненням, спрямованим на програмні й апаратні компоненти

Захист від атак типу «відмова в обслуговуванні»

Балансування навантаження

Маскування структури та адрес мережі

Завершення з’єднання з вузлом у разі атаки

Рис. 2. Засоби мережевого захисту АС «ІРЦ»
Побудовано авторами за: [26].
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сурсів механізму превентивного від-
ключення доступу для користувачів 
на окупованих територіях до «чутли-
вої» інформації [27].

В оперативному режимі для 
АС «ІРЦ» було вжито заходів для за-
безпечення розміщення, розгортан-

ня й початку функціонування в хмар-
них системах (Amazon Web Services), 
що забезпечило, крім захисту про-
грамно-апаратної частини системи 
від зловмисних дій країни-агресора, 
гнучкість, маштабованість та інтеро-
перабельність [28].
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT 
FOR THE MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 

UNDER MARTIAL CONDITIONS AND TAKING INTO ACCOUNT 
THE EU EXPERIENCE

Abstract. The purpose of the article is to study modern ways of improving information and 
analytical support for the management of inclusive education in crisis conditions, taking into 
account the experience of the EU. The list of components that compose the central software and 
technical complex of the automated system of inclusive resource centers (AS "IRC") was 
described. The types of modern threats to the information security of the AS "IRC", which 
in luence the information processed and stored in this system, as well as technological 
information, were analyzed. Criteria for providing information protection from unauthorized 
access through crypto protection, monitoring of system logs of software and technical means, 
and analysis of violations in the functioning of the AS "IRC" were described. Implementation of 
organizational and technical measures on cyber protection, used for objects of critical 
information infrastructure, for AS "IRC" needs was proposed. The list of actions to ensure the 
availability and fault tolerance of components and information resources of the AS "IRC" was 
shown. It was concluded that for the storage of information in emergency modes of operation 
during the armed aggression of the russian federation, the means of uninterruptible power 
supply and backup (archiving) of information from databases using special software should be 
provided in the AS "IRC". Data monitoring and recovery should be managed and backup data 
must be stored in locations that do not allow them to be damaged in the event of the destruction 
of the AS "IRC" main components. The proposed local education registries, databases and 
copies of state registries should be moved to a safe place/environment in free territories. 
Educational personal data/software at risk of falling into enemy hands should be deleted in 



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

28

advance. It is necessary to ensure the application of the mechanism of preventive disconnection 
by technical administrators, owners, operators of national and local, public and private 
educational information systems and educational information resources for users in the 
occupied territories to "sensitive" information.
Keywords: inclusive education, educational information systems, inclusive resource center, 
automated system of inclusive resource centers, threats to information security.
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РОЛЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Анотація. Статтю присвячено питанням інтеграції України в європейський освіт-
ній та науковий простір. Інтернаціоналізація системи вищої освіти розглядається 
як важливий чинник надання навчальними закладами й науковими установами осві-
ти європейського рівня та насичення ринку праці конкурентоспроможними фахівця-
ми. Аналіз опрацьованих наукових джерел засвідчив, що академічна мобільність нара-
зі стала доступною для всіх учасників освітнього процесу й позитивно впливає на 
євроінтеграцію вітчизняних закладів і установ освіти. Особливу увагу авторами 
приділено чинному законодавству України, нормативним документам, що є під-
ґрунтям проведення реформ, спрямованих на інтеграцію в європейський освітній та 
науковий простір, і вимагають упровадження європейських принципів, підходів та 
практик. На основі інформації Національного офісу «Еразмус+» проаналізовано й на-
ведено результати участі представників України в конкурсах проєктів програми 
«Еразмус+» за різними напрямами, серед яких програма «Міжнародна кредитна мо-
більність», спільні магістерські програми «Еразмус Мундус», підтримка наукових і 
дослідницьких проєктів напряму «Жан Моне». Окреслено напрями науково-дослідного 
міжнародного співробітництва закладів вищої освіти, проаналізовано специфіку 
навчання іноземних студентів в Україні, а вітчизняних – за кордоном. За підтримки 
ЄС із початку війни істотно збільшено кількість грантів на магістерські програми 
та оголошено виняткові заходи участі українських учасників у європейських освітніх 
проєктах. На сучасному етапі дедалі більшої актуальності набувають віртуальна 
академічна мобільність і програми подвійних дипломів, що може бути темою по-
дальших досліджень.
Ключові слова: інтернаціоналізація, академічна мобільність, євроінтеграція, освіт-
ній простір, програма «Еразмус+», вища освіта, учасники освітнього процесу. 
JEL classification: I21, I28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-4-31-48.
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23 червня 2022 р. відбулась іс-
торична для України подія: лідери 
27 країн-членів ЄС на саміті в Брюс-
селі ухвалили рішення про надання 
нашій державі статусу кандидата на 
членство в ЄС. Ця подія офіційно за-
пускає процес входження України в 
Євросоюз, що передбачає всеохоплю-
ючу трансформацію всіх сфер життя, 
створення умов, коли країна житиме 
за принципами ЄС. 

Водночас статус кандидата від-
криває можливості отримання фі-
нансової допомоги в реформуванні 
суспільства, правової системи та 
економіки на шляху до членства в 
ЄС. Така допомога може надаватись у 
вигляді грантів, інвестицій, проєктів, 
робочих місць, підтримки повоєнно-
го відновлення. 

Особливе місце на шляху євроін-
теграції України належить вихован-
ню й професійній підготовці інтелек-
туально розвинених особистостей, 
готових приймати виважені рішен-
ня; висококваліфікованих, конку-
рентоспроможних фахівців, здатних 
забезпечити сталий розвиток націо-
нальної економіки. Визначну роль у 
цьому процесі відіграє вища школа, 
котра в умовах інтеграції в європей-
ський простір вищої освіти поклика-
на зберегти та розвивати національ-
ні надбання й прогресивні традиції. 

Євроінтеграція є важливою скла-
довою процесу інтернаціоналізації, 
який покликаний забезпечити інте-
грацію національних освітніх систем 
у світовий та європейський простори 
вищої освіти й наукових досліджень; 
налагодити міжнаціональні культур-
ні зв’язки, розвиток партнерських 
відносин між суб’єктами освітньої та 
наукової діяльності на всіх рівнях – 
від державного до індивідуального, 

підвищення якості освіти й наукових 
досліджень.

Формування єдиного світового 
освітнього простору відбувається 
шляхом зближення підходів різних 
країн до організації освіти, а також 
визнання документів про освіту ін-
ших країн. Загальноєвропейський 
простір вищої освіти та загальноєв-
ропейський дослідницький простір 
утворюють сучасне європейське сус-
пільство знань. 

Низка фундаментальних реформ, 
запроваджених в Україні, спрямо-
вана на інтеграцію в європейський 
освітній і науковий простір та потре-
бує впровадження в державну освіт-
ню й наукову політику європейських 
принципів, підходів і практик. 

У зв’язку з цим Міністерство осві-
ти і науки України надіслало керівни-
кам закладів вищої освіти й наукових 
установ лист «Про впровадження 
тематики європейської інтеграції 
в освітній процес та тематику нау-
кових досліджень» від 28.06.2022 
№ 1/7112-22, у якому наголошено 
на необхідності ширшого впрова-
дження євроінтеграційної тематики 
в освітній процес, зокрема шляхом 
включення в освітні програми вибір-
кових навчальних дисциплін, окре-
мих курсів, сертифікатних програм, 
програм підвищення кваліфікації й 
освіти дорослих тощо. Також зазна-
ченим закладам і науковим устано-
вам рекомендовано розширити те-
матику наукових досліджень із пи-
тань євроінтеграції під час підготов-
ки дисертаційних та монографічних 
досліджень, виконання фундамен-
тальних і прикладних науково-до-
слідницьких робіт та проєктів. 

У свою чергу, з метою висвітлення 
результатів упровадження євроінте-
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граційної тематики в наукові дослі-
дження в галузі освіти ДНУ «Інсти-
тут освітньої аналітики» ініційовано 
спеціальний випуск журналу «Освіт-
ня аналітика України», присвячений 
цим питанням.

Найпоширенішою формою інтер-
націоналізації вищої освіти є акаде-
мічна мобільність, яка в Україні на-
була розвитку після підписання Міні-
стром освіти і науки в травні 2005 р. 
Болонської декларації. На законо-
давчому рівні перехід до реалізації 
принципів Болонського процесу за-
тверджено у 2014 р. новим Законом 
України «Про вищу освіту» як мож-
ливість учасників освітнього проце-
су навчатися, викладати, стажувати-
ся чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти (науко-
вій установі) як на території України, 
так і поза її межами [1].

За місцем реалізації права на ака-
демічну мобільність розрізняють 
внутрішню академічну мобільність 
(академічна мобільність, право на 
яку реалізується вітчизняними учас-
никами освітнього процесу в закла-
дах вищої освіти / наукових устано-
вах – партнерах у межах України) та 
міжнародну академічну мобільність, 
котру розглядають як важливу скла-
дову процесу інтеграції закладів ви-
щої освіти в міжнародний освітній 
простір, коли учасники освітнього 
процесу протягом певного періоду 
навчаються або проходять стажуван-
ня, викладають, виконують дослід-
ницькі роботи в закладі, розташова-
ному в іншій країні. Академічна мо-
більність збільшує шанси людини на 
професійну самореалізацію, а також 
підвищує якість трудових ресурсів 
національної економіки. Така органі-
зація навчання стає відповіддю наці-

ональних систем освіти на виклики 
глобального освітнього простору, 
жорстку конкуренцію на ринку освіт-
ніх послуг. Європейська комісія за-
значає, що навчання за кордоном по-
винне стати стандартним елементом 
університетської освіти. 

Питанням міжнародної діяльності 
закладів вищої освіти та розроблен-
ню підходів до формування концепції 
розвитку міжнародного співробітни-
цтва приділено увагу в публікаціях 
В. Кременя, М. Степка, Я. Болюбаша, 
О. Співаковського, В. Гришака. У їх-
ньому науковому доробку окреслено 
першочергові цілі й основні тенден-
ції щодо створення зони європей-
ської вищої освіти, розглянуто сут-
ність і ключові позиції Болонського 
процесу.

Проблематика академічної мобіль-
ності учасників освітнього процесу 
входить до кола наукових інтересів 
ряду вчених, серед котрих С. Бака, 
А. Зленко, О. Ісайкіна, Н. Несторук, 
Е. Алієва, М. Ковбатюк та ін.

С. Бака розглядає елементи акаде-
мічної мобільності на прикладі таких 
країн, як Австрія, Німеччина, Велика 
Британія, Фінляндія, США. Дослідни-
ця відзначає переваги академічної 
мобільності, зокрема полегшення й 
посилення процесу акредитації; під-
вищення якості навчання й наукових 
досліджень, що сприяє підготовці 
конкурентоспроможних фахівців на 
національному та міжнародному рів-
нях, здатних розв’язувати ключові 
економічні, політичні, соціальні, на-
укові й технічні проблеми країни. До 
того ж учасники програм міжнарод-
ної академічної мобільності отриму-
ють можливість вивчення або вдоско-
налення володіння іноземною мовою, 
пізнання інших культур, що сприяє 
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розвитку космополітичного типу 
мислення, відкриває нові перспекти-
ви для професійного зростання [2].

У публікаціях А. Зленко та О. Ісай-
кіної проведено моніторинг і надано 
характеристику програм, що забез-
печують освітню мобільність у ЄС, а 
також міжнародних грантових про-
грам та стипендій, котрі сприяють 
академічній мобільності студентів і 
професорсько-викладацького скла-
ду. Окреслено ключові форми міжна-
родного співробітництва, серед яких 
індивідуальна мобільність, що вира-
жається в мобільності студентів чи 
професорсько-викладацького складу 
в освітніх цілях; мобільність освітніх 
програм та університетська мобіль-
ність, яка передбачає розроблення 
нових міжнародних стандартів освіт-
ніх програм; інтеграція в навчальні 
програми й освітні стандарти між-
народного виміру; університетське 
партнерство, що полягає у створенні 
стратегічних освітніх альянсів [3].

Н. Несторук та Е. Алієва, досліджу-
ючи особливості розвитку міжнарод-
ної академічної мобільності в нашій 
країні, дійшли висновку, що останнім 
часом академічна мобільність ста-
ла доступною серед усіх учасників 
освітнього процесу (науковців, сту-
дентів, здобувачів ступенів доктора 
філософії й доктора наук), а резуль-
тати навчання визнаються на основі 
Європейської кредитної трансфер-
но-накопичувальної системи (ЄКТС) 
та зараховуються до результатів 
засвоєння програм в Україні. Нау-
ковці наголошують на необхідності 
впровадження в життя інноваційних 
наукових досліджень з окреслених 
проблем і розширення правових за-
сад задля тіснішої взаємодії ЗВО зі 
спорідненими організаціями. Ними 

проаналізовано актуальні проблеми, 
пов’язані з міграцією українських 
молодих учених [4]. 

Питанням запровадження страте-
гій розвитку міжнародної академіч-
ної мобільності присвятили свої на-
укові праці М. Ковбатюк і В. Шевчук, 
які розкрили сутність академічної 
мобільності студентів ЗВО та проана-
лізували сучасний стан академічної 
мобільності в Україні. Дослідниками 
наведено статистичні дані про акаде-
мічну мобільність, зокрема динаміку 
чисельності українських студентів за 
кордоном у різних країнах світу, іно-
земних студентів в Україні та в окре-
мих вітчизняних ЗВО. Зауважено, що 
з боку іноземних абітурієнтів спосте-
рігається великий попит на освітні 
послуги й здобуття вищої освіти в 
Україні. Розглянуто чинники освіт-
ньої міграції. Розв’язання окреслених 
проблем науковці вважають одним із 
пріоритетних завдань національної 
політики провідних країн світу [5].

У публікаціях Г. Корчової акаде-
мічна мобільність усіх учасників ос-
вітнього процесу розглядається як 
одна зі складових інтернаціоналіза-
ції, провідна роль у реалізації котро-
го належить українським закладам 
вищої освіти. Обмін студентами та 
науковцями між ЗВО й країнами дає 
можливість вибору найкращих варі-
антів навчання для підготовки сучас-
ного фахівця. Дослідниця зазначає, 
що в базових документах Болонсько-
го процесу розроблено інструменти 
й способи забезпечення сумісності та 
порівнянності національних складо-
вих у рамках європейської системи 
вищої освіти, а адаптація національ-
ної системи освіти до загальноєвро-
пейських критеріїв дасть змогу дер-
жаві забезпечити можливість роз-
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витку академічної мобільності укра-
їнської вищої освіти [6]. 

Високо оцінюючи внесок видат-
них учених у впровадження й роз-
виток академічної мобільності всіх 
учасників освітнього процесу, заува-
жимо, що це питання наразі зали-
шається актуальним, а широке коло 
нерозв’язаних проблем потребує по-
дальшого вивчення.

Метою статті є визначення ролі 
інтернаціоналізації вищої освіти в 
контексті інтеграції в європейській 
освітній простір. З огляду на це ав-
торами поставлено такі завдання: 
проаналізувати законодавчу базу та 
програми міжнародної академічної 
мобільності, досягнення України в 
них; окреслити участь ЗВО в освіт-
ніх програмах і порівняти їхні по-
казники в міжнародних рейтингах; 
оцінити тенденцію контингенту іно-
земних студентів у ЗВО України й чи-
сельність українців, які здобувають 
освіту за кордоном.

Розвиток академічної мобільності 
на всіх рівнях сучасної освіти визна-
но одним із інструментів реалізації 
принципів і досягнення цілей Болон-
ської декларації у сфері вищої освіти. 

Академічна мобільність забез-
печується університетами України 
на підставі чинного законодавства. 
Зокрема, у 2011 р. було ухвалено по-
станову Кабінету Міністрів України 
про створення Національного інфор-
маційного центру академічної мо-
більності, функції якого покладено 
на державне підприємство «Інфор-
маційно-іміджевий центр», що нале-
жить до сфери управління Міністер-
ства освіти і науки України [7]. 

Законом України «Про вищу осві-
ту» закріплено права й гарантії осіб, 
що навчаються у ЗВО, науково-пе-

дагогічних, наукових і педагогічних 
працівників на академічну мобіль-
ність для здобуття вищої освіти та 
провадження професійної діяльно-
сті. У нормативному акті зазначено, 
що державна політика щодо міжна-
родного співробітництва у сфері ви-
щої освіти спрямована на інтеграцію 
системи вищої освіти до світового 
освітнього простору та сприяє співп-
раці з Європейською мережею націо-
нальних центрів інформації про ака-
демічну мобільність [1]. 

У 2015 р. Кабінетом Міністрів 
України затверджено Положення 
про порядок реалізації права на ака-
демічну мобільність, ключовими ас-
пектами якого є: надання права на 
участь у програмах академічної мо-
більності всім учасникам освітнього 
процесу; чітке визначення видів та 
форм академічної мобільності; закрі-
плення принципу перезарахування 
отриманих кредитів на основі ЄКТС, 
зокрема шляхом порівняння змісту 
навчальних програм, а не назв кур-
сів; збереження місця навчання й 
стипендії для студентів та місця ро-
боти для працівників ЗВО, котрі бе-
руть участь у програмах академічної 
мобільності [8].

Окрім того, заклади вищої освіти 
приймають внутрішні правові акти 
щодо реалізації права на академіч-
ну мобільність. Такі акти діють, зо-
крема, у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, 
Київському національному лінгвіс-
тичному університеті, Львівському 
національному університеті імені 
Івана Франка, Національному універ-
ситеті «Львівська політехніка» та ін-
ших ЗВО.

Якість надання освітніх послуг 
університетами залежить від рівня 
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академічної мобільності вчених, сту-
дентів, викладачів. Підвищення мо-
більності студентів передбачає мож-
ливість для кожного з них навчатися 
мінімум протягом семестру в іншому 
університеті, у т. ч. зарубіжному, ма-
ючи доступ до навчальних, наукових, 
інформаційних ресурсів, що надають 
заклади-партнери.

Основними видами академічної 
мобільності в Україні є:

 – ступенева мобільність, котра 
передбачає навчання у ЗВО, відмін-
ному від постійного місця навчання 
учасника освітнього процесу, для 
здобуття ступеня вищої освіти, що під-
тверджується документом (-ами) про 
вищу освіту або про здобуття ступеня 
вищої освіти від двох чи більше ЗВО;

 – кредитна мобільність, яка перед-
бачає навчання у ЗВО, відмінному від 
постійного місця навчання учасника 
освітнього процесу, для здобуття кре-
дитів ЄКТС та/або відповідних компе-
тентностей, результатів навчання (без 
здобуття кредитів ЄКТС), що будуть 
визнані в закладі освіти постійного 

місця навчання вітчизняного чи іно-
земного учасника освітнього процесу.

Для учасників освітнього проце-
су, які здобувають освітні ступені 
молодшого бакалавра, бакалавра, 
магістра й доктора філософії у ві-
тчизняних ЗВО, формами акаде-
мічної мобільності є: навчання за 
програмами академічної мобільнос-
ті, мовне стажування, наукове ста-
жування. Для осіб, що здобувають 
науковий ступінь доктора наук, на-
уково-педагогічних, наукових і пе-
дагогічних працівників академічна 
мобільність реалізується у вигляді 
участі в спільних проєктах, викла-
дання, наукових досліджень, науко-
вого стажування, підвищення квалі-
фікації.

У табл. 1 наведено переваги між-
народної академічної мобільності 
для всіх учасників освітнього про-
цесу, що вказує на її важливу роль у 
підвищенні якості знань і розвитку 
особистості.

Понад 20 років Євросоюз підтри-
мує модернізацію й реформування 

Т а б л и ц я  1
Переваги міжнародної академічної мобільності

Для здобувачів освіти Для науковців, науково-педагогічних,  
педагогічних працівників

Розширення кругозору Залучення до найкращих світових практик, 
реформ і систем освіти

Покращення міжкультурної обізнаності Підвищення кваліфікації в контексті глобальних 
трендів розвитку науки

Поліпшення якості навчання Професійний діалог
Набуття нових унікальних професійних навичок Набуття міжнародного досвіду д 

ля запровадження змін в умовах реформ
Мотивація взяти участь у навчанні (формальному 
чи неформальному) або професійній підготовці 
після навчання за кордоном

Поліпшення якості роботи та іншої діяльності  
на користь студентів, стажерів

Удосконалення навичок володіння іноземною мовою
Підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому й міжнародному ринках праці,  

збільшення можливостей кар’єрного зростання
Підвищення самооцінки та самовдосконалення

Складено авторами за: [9; 10].
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вищої освіти України шляхом прове-
дення конкурсів проєктів мобільнос-
ті та сприяння розвиткові потенціалу 
ЗВО в рамках освітніх і дослідниць-
ких програм, кожна з яких має власну 
сферу й напрями діяльності. За цей 
період програми змінювалися та вдо-
сконалювалися разом із розвитком 
Болонського процесу, європейського 
простору вищої освіти і європейсько-
го дослідницького простору. 

«Еразмус+» вважається найпопу-
лярнішою програмою, що провадить 
свою діяльність за такими ключо-
вими напрямами: «Індивідуальна 
мобільність» (КА1), «Співпраця за-
для розвитку інновацій та обміну 
успішними практиками» (КА2), «Під-
тримка реформ» (КА3), модулі «Жан 
Моне», «Спорт». Проєкти «Еразмус+» 
сприяють євроінтеграції, а також 
уможливлюють забезпечення уні-
верситетів України сучасними ре-
сурсами для навчання й викладання, 
підтримку якості цифрової вищої 
освіти на належному рівні, котра по-
требує використання сучасного об-
ладнання, що особливо критично під 
час воєнного стану.

Ключовий напрям КА1 підтримує 
проєкти обміну у сфері освіти, що 
відкривають можливість для сту-
дентів навчатися, проходити прак-
тику та набувати досвід за кордо-
ном. Напрям передбачає співпрацю 
з європейськими університетами 
для взаємного обміну студентами, 
аспірантами, викладачами й співро-
бітниками ЗВО. Також КА1 підтримує 
спільні магістерські програми «Ераз-
мус Мундус» і студентські позики 
для навчання на магістерських про-
грамах «Еразмус+».

За даними Національного Ераз-
мус+ офісу в Україні за результатами 

конкурсів 2015–2020 рр. напряму 
«Міжнародна (кредитна) мобіль-
ність» національні агентства співп-
рацювали з 227 українськими ЗВО й 
58 організаціями (органами влади, 
посольствами, приватними, держав-
ними, громадськими організаціями 
тощо). На основі угод, які реалізують 
європейські університети спільно 
із ЗВО України, 11 532 українських 
студенти (бакалаври, магістри) та 
аспіранти навчалися, а працівники 
викладали й підвищували кваліфі-
кацію в Європі. Відповідно 5474 сти-
пендіати з Європи відвідали Україну 
для навчання або викладання. Та-
ким чином, у взаємному міжунівер-
ситетському обміні взяли участь 
17 006 студентів, аспірантів і праців-
ників ЗВО України та Європи. Після 
закінчення програми обміну студен-
ти й аспіранти повертаються до сво-
їх закладів в Україні та отримують 
український диплом [11].

Протягом 2015–2020 рр. 32 націо-
нальних агентства Еразмус+ підтри-
мали 1889 проєктів із поданих 2522 
(74,9 %) (табл. 2). За цей період кіль-
кість проєктів, у яких брала участь 
Україна, зросла в 3,5 раза, кількість 
ЗВО в проєктах збільшилася на 
45,8 %, чисельність учасників акаде-
мічної мобільності – на 44,7 %, із них 
студентів і аспірантів – на 5 %, а пра-
цівників – на 48,8 %. Значно активу-
валася мобільність із Європи в Укра-
їну (на 73,7 %), із них чисельність 
студентів і аспірантів зросла на 68 %, 
працівників – на 76 %.

Національний Еразмус+ офіс 
виокремив п’ять найактивніших кра-
їн – учасниць програми, що співпра-
цюють з Україною: Польща, Німеч-
чина, Литва, Румунія та Іспанія. До 
топ-6 ЗВО України – учасників проєк-



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ВИЩА ОСВІТА

38

ту увійшли Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, 
Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка, Національ-
ний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», Національ-
ний університет «Львівська політех-
ніка», Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна, Націо-
нальний університет «Києво-Моги-
лянська академія».

Наприклад, Національним техніч-
ним університетом «Київський по-
літехнічний університет імені Ігоря 
Сікорського» протягом 2021 р. було 
укладено 22 угоди (19 міжнародних 
за програмою «Еrasmus+» та 3 на-
ціональних) на участь у програмах 
академічної мобільності. Від універ-
ситету участь у таких програмах узя-
ли 179 осіб, у т. ч. 58 студентів і аспі-
рантів та 121 викладач. У свою чергу, 
університет відвідали 28 учасників, а 
саме 15 студентів та 13 науково-пе-
дагогічних працівників.

У межах нової програми «Ераз-
мус+» 2021–2027 міжнародний вимір 

охоплюватиме сфери вищої, фахової 
передвищої, професійної (професій-
но-технічної) освіти, молоді та спорту. 

Протягом 2015–2024 рр. за уча-
сті України впроваджуються 48 (із 
646 поданих) проєктів міжнародної 
співпраці. Залучено 271 партнера з 
України, серед яких 106 ЗВО, 12 нау-
кових установ, органи влади, об’єд-
нання студентів і роботодавців, гро-
мадські організації, державні та біз-
нес-структури.

На період війни з метою створен-
ня умов для підтримки освітян Укра-
їни в межах затверджених дирек-
тив ЄС здійснено виняткові заходи, 
оголошені для сприяння інтеграції 
представників із України в проєкти 
напрямів «Внутрішньоєвропейська 
мобільність студентів та персона-
лу ЗВО» (відкритий для України) і 
«Міжнародна мобільність студентів 
та персоналу ЗВО». Згідно з прийня-
тими умовами, спрощено процедуру 
подання на мобільність. Зокрема, у 
разі неспроможності вітчизняного 
ЗВО надавати організаційну під-
тримку:

Т а б л и ц я  2
Інформація щодо участі України в конкурсах проєктів «Еразмус+»  

упродовж 2015–2020 рр.

Конкурси 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Разом  
за 6 конкурсів

Подано проєктів 299 317 394 414 479 619 2522
Обрано проєктів за участі України 161 214 268 272 407 567 1889
Країни-члени програми в партнерствах 30 32 32 32 31 32 32
Кількість ЗВО України в проєктах 103 127 156 180 180 190 202
Усього мобільностей 2160 2370 2711 3044 2816 3905 17 006
З України до Європи, осіб 1777 1684 1815 2010 1796 2450 11 532
із них: студентів, аспірантів, осіб 1132 870 885 969 852 1191 5899

науковців, викладачів, осіб 645 814 930 1041 944 1259 5633
З Європи в Україну, осіб 383 686 896 1034 1020 1455 5474
із них: студентів, аспірантів, осіб 137 185 223 275 307 428 1555

науковців, викладачів, осіб 246 501 673 759 713 1027 3919
Складено авторами за: [11].
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 – учасники звертаються безпосе-
редньо до ЗВО-бенефіціара в Європі, 
у якому вони хотіли б реалізувати 
мобільність із навчання, практики, ви-
кладання чи стажування. За цих обста-
вин немає потреби в міжінституційній 
угоді , як і в листах про номінацію;

 – угода на навчання або угода на 
мобільність персоналу підписується 
лише між учасником мобільності та 
організацією, що приймає (а також із 
організацією, яка приймає на практи-
ку чи стажування, якщо це не даний 
ЗВО-бенефіціар) [12].

У рамках «Еразмус+» реалізовано 
міжнародні спільні програми «Ераз-
мус Мундус» – стипендії для навчан-
ня й викладання на магістерських і 
PhD-програмах, у межах яких студен-
ти старших курсів і науковці з різних 
країн, включаючи Україну, мають 
змогу отримувати стипендії від ЄС 
для продовження навчання або про-
ведення наукових досліджень у дер-
жавах ЄС.

Упродовж 2014/2015–2021/2022 н. рр. 
за результатами конкурсів інди-
відуальні стипендії для навчання 
за спільними освітніми програма-
ми отримали 317 осіб з України. Із 
них за магістерськими програмами 
навчалися 303 студенти, за спіль-
ними докторськими програмами у 
2014/2015–2017/2018 н. рр. здобува-
ли ступінь доктора філософії 14 осіб 
(з 2018/2019 н. р. ці програми пере-
дано до «Горизонт 2020»). У 2022 р. 
за результатами конкурсу грантів 
«Еразмус Мундус» 64 студенти з 
України одержали підтримку ЄС на 
навчання в магістратурі в європей-
ських університетах. 

Від початку широкомасштабної 
війни в Україні ЄС істотно збільшив 
кількість грантів «Еразмус Мундус» 

для студентів із України та грантів на 
короткотермінову (до 12 місяців) мо-
більність для студентів і працівників 
закладів освіти. Залежно від обраних 
магістерських та докторських про-
грам, українські студенти навчають-
ся в університетах Австрії, Бельгії, 
Нідерландів, Великої Британії, Іспа-
нії, Швеції, Франції, Італії, Німеччи-
ни, Португалії та інших країн-членів 
програми. Дипломи випускників цих 
спільних програм автоматично ви-
знаються в усьому світі.

Напрям «Жан Моне» у сфері вищої 
освіти підтримує викладання й до-
слідження у сфері студій Євросоюзу в 
усьому світі. Заявником на грант мо-
жуть бути лише заклади вищої осві-
ти, фізичні особи самостійно заявку 
не подають. У 2014–2020 рр. 121 (із 
1069 поданих) український проєкт 
став переможцем конкурсів (рис. 1). 
Як свідчать наведені дані, протягом 
зазначеного періоду спостерігаєть-
ся тенденція до зростання кількості 
проєктів, котра значно посилилась 
у 2018–2020 рр. Тільки за цих три 
роки кількість українських наукових 
розробок збільшилася на 63,2 %. Ви-
конавці проєктів – 57 організацій із 
21 міста України, серед яких 45 ЗВО, 
2 наукові установи, 10 громадських 
організацій. Найбільше проєктів за 
цей період представили Харківський 
національний університет імені 
В. Н. Каразіна (9); Львівський уні-
верситет імені Івана Франка (5); На-
ціональний університет «Києво-Мо-
гилянська академія», Національний 
університет «Львівська політехніка» 
і Сумський державний університет 
(по 4); Волинський національний 
університет імені Лесі Українки та 
Запорізький національний універси-
тет (по 3); 8 університетів представи-
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ли по 2 проєкти. Мережа «Жан Моне» 
включає партнерів із Австралії, Нової 
Зеландії, Палестини, Ізраїлю, Туреч-
чини, Чехії й Нідерландів. 

«Горизонт 2020» – найбільша 
програма ЄС, котра є фінансовим 
інструментом забезпечення конку-
рентоспроможності Європи у світі, 
підтримки досліджень та інновацій-
них розробок. Програма включає три 
напрями: «Передова наука», «Інду-
стріальне лідерство» та «Соціальні 
виклики».

Популярними серед учасників ос-
вітнього процесу є також програми 
обміну DAAD, Програма імені Фул-
брайта, MEVLANA, House of Europe 
(«Дім Європи»).

За даними, опублікованими на веб-
сайтах ЗВО, у рамках підписаних угод 
у закладах організовано співпрацю в 
багатьох міжнародних освітніх і нау-
ково-дослідницьких проєктах. 

Так, Національний технічний уні-
верситет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» уже тривалий час розвиває 
мережу міжнародних зв’язків із іно-
земними установами для сприяння 

міждисциплінарному навчанню та 
всебічному розвитку, бере активну 
участь у таких програмах, як «Го-
ризонт 2020»; «Еразмус+», напрям 
«Жан Моне»; NATO SPS (програма 
«Наука заради миру та безпеки»), 
головною метою якої є поглиблен-
ня співпраці між країнами-членами 
НАТО та країнами-партнерами на 
основі наукових досліджень, техно-
логічних інновацій цивільного ха-
рактеру та обміну знаннями; Diku 
(Eurasia Programme) – програма Нор-
везької агенції з міжнародного спів-
робітництва та підвищення якості 
вищої освіти. Крім того, універси-
тет співпрацює з UNIDO (спеціальна 
установа ООН, мета якої полягає у 
сприянні промисловому розвитку й 
прискореній індустріалізації країн, 
що розвиваються, шляхом мобіліза-
ції національних і міжнародних ре-
сурсів), DAAD, DFG (Німецьке науко-
во-дослідницьке співтовариство зі 
сприяння науковим дослідженням), 
NAWA (Польське національне агент-
ство з питань академічного обміну), 
CRDF (Фонд цивільних досліджень і 
розвитку для сприяння міжнародно-

Рис. 1. Кількість проєктів напряму «Жан Моне» в 2014–2020 рр.  
за участю України, од.

Побудовано авторами за: [11].
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му науково-технічному співробітни-
цтву через надання грантів, техніч-
них ресурсів, проведення навчання 
для нау ковців та дослідників) [13]. 
Університетом підписано 158 дого-
ворів про співпрацю із закладами ви-
щої освіти й науковими установами 
36 країн, зокрема Німеччини, Польщі, 
Словаччини, Китаю, Кореї, Канади. 
Серед наукових співробітників уні-
верситету 24 % мають щонайменше 
5 наукових публікацій, які включено 
в наукометричні бази Scopus або Web 
of Scienсe Core Collection.

Співробітниками Київського на-
ціонального університету імені Тара-
са Шевченка у 2021 р. виконувалося 
18 міжнародних проєктів (у 2020 р. – 
15), у т. ч. по 3 проєкти від Українсько-
го науково-технологічного центру, 
«Горизонт 2020», NATO SPS, Міжнарод-
ного фонду «Відродження»; по 1 про-
єкту – від Європейського інституту 
інновацій та технологій «Сировина» 
(Польща), COSME, DAAD, Дослідниць-
кого фонду Норвегії, Кінгстонсько-
го університету (Велика Британія), 
Шведського інституту сільськогоспо-
дарських наук [14]. 31 % науковців 
університету мають щонайменше 
5 наукових публікацій, які включено в 
наукометричні бази Scopus чи Web of 
Scienсe Core Collection.

Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна здійс-
нює широку програму з міжнарод-
ного співробітництва та є активним 
учасником освітньої мобільності в 
ЄС, бере участь у таких програмах, 
як «Еразмус+», напрям «Жан Моне», 
«Еразмус Мундус», «Горизонт 2020», 
DAAD, Програма імені Фулбрай-
та тощо. Університетом укладено 
164 договори й угоди із зарубіжними 
партнерами 45 країн світу [15].

Студенти Сумського державного 
університету (581 особа) у 2021 р. 
стали учасниками міжнародної ос-
вітньої та наукової діяльності за 
кордоном, із них 490 осіб – віртуаль-
ної міжнародної академічної мобіль-
ності. Для порівняння: у 2020 р. це 
співвідношення становило 85 зі 127, 
а у 2019 р. – лише 13 зі 122 [16]. Про 
значні досягнення науковців універ-
ситету свідчить той факт, що 35 % 
наукових співробітників мають що-
найменше 5 наукових публікацій, 
котрі включено в наукометричні 
бази Scopus або Web of Scienсe Core 
Collection.

Свідченням міжнародного визнан-
ня досягнень ЗВО є їхнє місце у сві-
тових рейтингах. Зокрема, за резуль-
татами рейтингу QS World University 
Rankings, опублікованими у 2021 р., 
Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна посів перше 
місце серед українських університе-
тів (позиція 511–520 у глобальному 
масштабі). Другий результат показав 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (позиція 601–
650), далі за рейтингом серед п’ятірки 
найкращих – Національний технічний 
університет «Харківський політех-
нічний інститут» (позиція 650–700), 
Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» та 
Сумський державний університет 
(позиція 701–750). 

Сучасний ринок праці в Україні 
потребує не лише наявності диплома 
з високими результатами навіть най-
престижнішого вітчизняного ЗВО, 
а й широкого світогляду, достатніх 
практичних навичок, знання інозем-
них мов. Тому особливий інтерес здо-
бувачі вищої освіти останнім часом 
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проявляють до участі у віртуальній 
міжнародній академічній мобільнос-
ті та програмах подвійних дипломів.

Подвійні дипломи – це спільні 
програми українських і зарубіжних 
ЗВО, що дають можливість україн-
ським студентам навчатися в Європі 
та отримати дипломи європейських 
університетів. Навчання за програ-
мою подвійного диплома передба-
чає, що студент одночасно навчаєть-
ся у двох університетах: в основно-
му – за обраною спеціальністю та у 
ЗВО-партнері – за спеціальністю, за-
пропонованою спільною програмою. 
При цьому частина кредитів, які сту-
дент одержує в основному універси-
теті, зараховується ЗВО-партнером. 
Після успішного завершення програ-
ми здобувач отримує два дипломи: 
диплом бакалавра або магістра за 
обраною спеціальністю й диплом ба-
калавра чи магістра іноземного уні-
верситету згідно зі спеціальністю, за-
пропонованою спільною програмою.

У Таврійському державному агро-
технологічному університеті імені 
Дмитра Моторного за програмою 
подвійного диплома в рамках спів-
робітництва із землею Саксонія-Ан-
хальт навчання в Німеччині прохо-
дять шість здобувачів, двоє з яких 
отримують стипендії за програмою 
«Еразмус+» напряму KА1. 

У Херсонському державному уні-
верситеті починаючи з 2014 р., на ос-
нові підписаної угоди з Поморською 
академією (Польща), здобувачі вищої 
освіти мають змогу одержати подвій-
ні дипломи. Ця угода є нормативною 
базою реалізації академічної мобіль-
ності студентів із документально 
підтвердженим результатом – ди-
пломом про вищу освіту. Можливістю 
подвійного навчання з кожним ро-

ком користується дедалі більше сту-
дентів. Так, у 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 н. рр. отримано 22, 55 і 
124 подвійних дипломи відповідно 
[17]. 

На сьогодні в Україні ЗВО, що 
займаються підготовкою фахів-
ців для зарубіжних країн, пропону-
ють іноземним студентам широкий 
спектр спеціальностей із різних 
галузей знань. За даними Держав-
ної служби статистики, на початок 
2021/2022 н. р. контингент грома-
дян інших країн, які здобувають 
вищу освіту у ЗВО України, становить 
73 626 осіб із більш ніж 150 країн сві-
ту. Із країн Євросоюзу в нашій кра-
їні навчається 2134 особи, зокрема 
представники Польщі (573), Болга-
рії (350), Німеччини (171). Протягом 
2011–2021 рр. чисельність іноземних 
студентів зросла на 42 %, а їхня част-
ка в загальній кількості здобувачів 
вищої освіти за цей період – із 2,2 до 
7,03 % (рис. 2).

Наведені в табл. 3 дані свідчать, 
що найпривабливішими для інозем-
них студентів є ЗВО медичного про-
філю, оскільки спеціальності медич-
ного й фармакологічного спряму-
вання є найбільш перспективними 
для студентів із середньоазійських 
і африканських країн, які переважа-
ють у вітчизняних ЗВО. 

Серед спеціальностей найпопу-
лярнішими також є медичні (майже 
50 %), із них на медицину припадає 
36,81 %; стоматологію – 6,46 %; лі-
кувальну справу – 4,02 %; менедж-
мент – 4,04 %; фармацію, промисло-
ву фармацію – 4 %; середню освіту – 
2,32 %; право – 2,01 %; архітектуру та 
будівництво – 1,72 %; фінанси, бан-
ківську справу і страхування – 1,7 %; 
економіку – 1,6 %. Крім того, інозем-
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ні студенти обирають авіоніку й ра-
кетні технології, прикладну фізику 
та нанотехнології, газове й нафтове 
машинобудування та технології, суд-
нобудування, дослідження в галузі 
атомної енергії, агрономію, біологію 
й генетику.

Можна виокремити кілька клю-
чових причин збільшення числа 
громадян зарубіжних країн, які оби-
рають для здобуття вищої освіти ві-
тчизняні ЗВО. Зокрема, це визнання 
досягнень українських учених у між-
народному науковому середовищі; 

Рис. 2. Динаміка загальної чисельності студентів та іноземних студентів  
в Україні протягом 2011–2021 рр., тис. осіб

Побудовано авторами за даними Державної служби статистики України.
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Назва ЗВО
Частка іноземних студентів  

у ЗВО в загальній чисельності  
іноземних здобувачів, %

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 5,6
Харківський національний медичний університет 5,5
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 4,0
Одеський національний медичний університет 3,8
Запорізький державний медичний університет 3,7
Вінницький національний медичний університет  
імені М. І. Пирогова 3,6
Дніпровський державний медичний університет 3,4
Тернопільський національний медичний університет  
імені І. Я. Горбачевського 3,2
Буковинський державний медичний університет 2,7
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2,4

Складено авторами за: [18].
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належна якість освіти з використан-
ням ефективних методів навчання; 
помірна вартість навчання порівня-
но з іншими європейськими країна-
ми; доступність з точки зору витрат 
на проживання; рівність прав, свобод 
і обов’язків із громадянами України. 
Особливості організації вітчизняної 
системи вищої освіти для навчання 
іноземних студентів розглядаються в 
дослідженнях науковців ДНУ «Інсти-
тут освітньої аналітики» [19].

Водночас приїзд в Україну грома-
дян зарубіжних країн на навчання 
позитивно впливає як на національ-
ну систему вищої освіти, так і на 
економіку, що, у свою чергу, створює 
сприятливіші умови для розвитку 
освіти. 

Інформація, надана аналітичним 
центром CEDOS [20], свідчить, що у 
2013/2014 н. р. чисельність україн-
ських студентів за кордоном стано-
вила 44,7 тис. осіб, у 2016/2017 н. р. – 
77,4 тис., у 2017/2018 н. р. – 83,0 тис. 
осіб1.

У 2017/2018 н. р. найбільший 
контингент українських студентів 
спостерігався в Польщі (45,5 %), 
Німеччині (11,3 %), Італії (3,3 %), 
Чехії (3,2 %), США (2,3 %), Словач-
чині (2,2 %), Австрії (2 %), Болга-
рії (1,5 %), Угорщині (1 %). Серед 
39 країн, де навчаються українські 
студенти, у цих 12 країнах їхня чи-
сельність становить переважну 
більшість – 78,6 %.

Таким чином, інтернаціоналізація 
системи вищої освіти України та її 

1 У зв’язку з тим, що тривалість збору статис-
тичних даних по країнах відрізняється, а ін-
формація від посольств зарубіжних країн 
надається із затримкою, останні дані про 
контингент українських студентів, які навча-
ються за кордоном, наведено станом на 
2017 р.

інтеграція в європейський освітній 
простір є важливими чинниками під-
готовки компетентних, високопро-
фесійних фахівців європейського 
рівня й підвищення кваліфікації на-
уково-викладацького персоналу. Усі 
питання зазначених процесів регла-
ментуються на законодавчому рівні 
як державними нормативно-право-
вими актами, так і внутрішніми нор-
мативними документами ЗВО.

Участь ЗВО в міжнародних науко-
во-дослідних програмах забезпечує 
розроблення та реалізацію продук-
тивних інструментів і механізмів 
їх інтеграції в глобальне наукове й 
освітнє середовище, що, у свою чер-
гу, підвищує привабливість закладів 
для іноземних студентів та їхнє місце 
в провідних міжнародних рейтингах, 
як-от QS World University Rankings, 
The Times Higher Education World 
University Rankings.

Міжнародна академічна мобіль-
ність усіх учасників освітнього про-
цесу, їхня участь у програмах обміну 
й проєктах ЄС та інших країн світу 
на сучасному етапі великою мірою 
сприяє поліпшенню якості вищої 
освіти. Навчання студентів за кордо-
ном стало складовою освітніх про-
грам у вітчизняних ЗВО. Зростає ін-
терес здобувачів до віртуальної фор-
ми академічної мобільності та участі 
в програмах подвійних дипломів, що 
може бути темою подальших дослі-
джень у цьому напрямку. 

З початком війни, спричиненої 
військовою агресією рф проти Украї-
ни, значна частина населення, вклю-
чаючи учасників освітнього проце-
су, змушена була виїхати за кордон.  
У таких умовах дедалі більше пред-
ставників української молоді розгля-
дають можливість здобуття освіти в 
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Європі. ЄС та його держави-члени на-
дають екстрену допомогу переміще-
ним особам. Українські діти й молодь 
продовжили за кордоном навчання в 
закладах освіти різних типів: у дит-

садках, школах, коледжах, універси-
тетах, де їм надано можливість вли-
тися в освітній простір ЄС, що, у свою 
чергу, сприяє інтернаціоналізації га-
лузі освіти.
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THE ROLE OF THE INTERNATIONALIZATION  
OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE  

ON THE WAY TO THE EUROPEAN UNION
Abstract. The article is devoted to the training of specialists with higher education in the 
context of the integration of Ukraine into the European educational space. Nowadays it is 
necessary to implement European principles, approaches and practices into the Ukrainian 
education policy through fundamental reforms in the field of education. The analysis of 
scientific research has shown that the academic mobility of all participants in the educational 
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process contributes to the internationalization and adaptation of the national education 
system of Ukraine to European criteria. Special attention was paid to the current legislation 
of Ukraine, which regulates legal, organizational and financial relations in the process of 
implementing academic mobility in the training of competitive specialists with higher 
education. The article defines the advantages of international academic mobility in the 
educational process, contains a list of countries with the largest contingent of Ukrainian 
students and a list of the most popular universities of Ukraine, chosen by foreign citizens for 
obtaining higher education. Based on the data of the Erasmus+ National Office, the results of 
Ukraine's participation in the exchange projects of the Erasmus+ program, and joint master's 
programs Erasmus Mundus and Jean Monnet were analyzed. The paper outlines exceptional 
measures taken within the framework of the approved European Union Directives to support 
Ukrainian educators and facilitate their integration into educational projects. Foreign 
organizations and programs that support the international academic mobility of participants 
in the educational process are given as an example of cooperation between well-known 
Ukrainian HEIs with scientific institutions and universities of other countries. Attention is 
paid to the modern approaches available to Ukrainian students to obtain quality higher 
education, namely their participation in virtual international academic mobility and double 
degree programs. This issue is now relevant and could be the subject of further research. In 
general, the participation of Ukrainian students and researchers in international academic 
mobility projects has been identified by the authors as an important factor in achieving the 
goals of the Bologna process and the training of highly qualified and competitive specialists 
at the European level.
Keywords: internationalization, academic mobility, European integration, educational space, 
"Erasmus+" program, higher education, students of higher education.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 
ОСВІТИ СЕРЕД МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  

ТА КРОКИ З ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ
Анотація. Через повномасштабне вторгнення рф Україна зазнає значних пошко-
джень об’єктів інфраструктури, відновлення яких потребуватиме висококваліфіко-
ваних кадрів, у першу чергу кваліфікованих робітників. Попри високу потребу ринку 
праці у кваліфікованих робітниках, в Україні лише 15 % молоді із числа випускників 9-х 
класів закладів загальної середньої освіти обирають професійну (професійно-техніч-
ну) освіту. Така сумна тенденція зумовлена низькою популяризацією П(ПТ)О серед 
молоді України внаслідок недосконалої системи професійної орієнтації й професійно-
го консультування учнівської молоді. Метою статті є дослідження досвіду країн ЄС 
із популяризації П(ПТ)О серед молоді та окреслення кроків для її підвищення в Україні. 
Досвід Сербії, Словенії, Чехії й Хорватії, де частка учнів старших класів середньої шко-
ли, які віддали перевагу П(ПТ)О, є найвищою в ЄС, показує, що в цих країнах функціону-
ють дієві системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування із застосу-
ванням індивідуального підходу до кожної особистості. Розроблено вебпортали, де 
розміщена вичерпна інформація про професії й заклади освіти, у яких їх можна опану-
вати. Послуги кар’єрного консультування надають висококваліфіковані спеціалісти, 
у шкільні навчальні програми включено предмети, пов’язані з ринком праці. За остан-
ні роки урядом України та суспільством також вжито ряд дієвих кроків у напрямку 
підвищення популяризації робітничих професій серед молоді, що вже демонструють 
позитивні результати, однак проблема низької популяризації П(ПТ)О з-поміж молоді 
залишається актуальною. Шляхи її розв’язання полягають у формуванні ефективної 
системи профорієнтації й кар’єрного консультування, створенні регіональних цен-
трів кар’єри, запровадженні в закладах П(ПТ)О посади радника з питань кар’єри. 
Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, популяризація, кваліфіко-
вані робітники, професійна орієнтація, європейській досвід, кар’єрне консультування, 
опитування громадської думки. 
JEL classification: I21, I28, J24, O57.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-4-49-66.

Професійна (професійно-технічна) 
освіта (далі – П(ПТ) О) надає учням не-
обхідні навички, що підтримують роз-
виток особистості, сприяють успішній 
реалізації на ринку праці та заохочу-
ють до активної громадянської пози-
ції. Водночас П(ПТ) О підвищує конку-

рентоспроможність економіки нашої 
країни, сприяє розвитку соціального 
партнерства й підприємництва. 

Через повномасштабне втор-
гнення рф Україна зазнає значних 
пошкоджень об’єктів інфраструкту-
ри. За підрахунками фахівців Київ-
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ської школи економіки KSE Institute, 
від початку війни рф проти України 
пошкоджено, зруйновано або захо-
плено щонайменше 15,3 тис. бага-
топоверхівок, 115,9 тис. приватних 
будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. 
одиниць сільськогосподарської тех-
ніки, 1991 магазин, 511 адміністра-
тивних будівель, 106,1 тис. легкових 
автомобілів, 1453 заклади освіти, 
764 дитячих садки, 934 медичних 
заклади, 634 культурні споруди та 
119 об’єктів соціальної сфери [1]. 
Відновлення цих об’єктів потребува-
тиме висококваліфікованих кадрів, 
насамперед кваліфікованих робіт-
ників. За даними Державної служби 
зайнятості, за істотного дисбалансу 
між попитом і пропозицією робо-
чої сили, що спостерігався на ринку 
праці протягом першого півріччя 
2022 р., найбільше вакансій припа-
дає на робітничі професії, а саме на: 
кваліфікованих робітників з інстру-
ментом – 22 % всіх поданих вакансій 
(швачка, електромонтер, слюсар-ре-
монтник, електрогазозварник, слю-
сар-сантехнік, слюсар з ремонту ко-
лісних транспортних засобів, пекар, 
слюсар аварійно-відновлювальних 
робіт, верстатник деревообробних 
верстатів); робітників з обслугову-
вання, експлуатації устаткування 
та машин – 18 % (водій, тракторист, 
оператор заправних станцій, токар, 
оператор верстатів, водій наванта-
жувача, машиніст екскаватора, фре-
зерувальник); працівників сфери 
торгівлі та послуг – 13 % (продавець, 
кухар, охоронник, офіціант, молодша 
медична сестра, перукар, бармен, со-
ціальний робітник) [2]. 

Попри високу потребу ринку праці 
у кваліфікованих робітниках, в Укра-
їні лише 15 % молоді із числа випус-

кників 9-х класів закладів загальної 
середньої освіти обирають П(ПТ) О. 
Така сумна тенденція зумовлена низ-
кою причин, і передусім низькою по-
пуляризацією П(ПТ) О серед молоді 
України внаслідок недосконалої сис-
теми професійної орієнтації та про-
фесійного консультування учнівської 
молоді й дорослих, у т. ч. осіб з інвалід-
ністю, ставлення до П(ПТ) О як до дру-
горядної ланки освіти, недостатнього 
розуміння її ролі як чинника еконо-
мічного розвитку держави [3].

Мета статті – дослідження досвіду 
країн ЄС із популяризації П(ПТ) О се-
ред молоді та окреслення кроків для 
її підвищення в Україні. 

Проблеми популяризації та прива-
бливості П(ПТ) О серед молоді висвіт-
лено в працях В. Радкевич, В. Опана-
сенко, Б. Чорнобай, Л. Єршової, Є. Ро-
маненко, Н. Назаренко, Є. Сірого [4–9]. 

Згадані автори доходять виснов-
ку, що протягом останніх десятиліть 
П(ПТ) О залишається непривабливою 
ланкою освіти для молоді, переважна 
більшість якої прагне здобути вищу 
освіту. На думку В. Радкевич, стрімке 
зниження престижності П(ПТ) О зу-
мовлене недосконалістю державного 
освітнього менеджменту, відсутніс-
тю професійної освітньої логістики, 
розбалансуванням системи П(ПТ) О 
внаслідок непродуманого збільшен-
ня кількості закладів вищої освіти, 
зникненням конкуренції при вступі 
до них, перевиробництвом дипломо-
ваних фахівців і зниженням якості 
їхньої професійної підготовки, погір-
шенням фінансового забезпечення 
закладів освіти й науково-педагогіч-
них працівників, зниженням автори-
тету вчителів, викладачів і майстрів 
навчання тощо [4]. Подібної думки 
дотримується й Н. Назаренко, яка, 
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зокрема, зазначає, що П(ПТ) О скоро-
чується та стає непривабливою для 
молоді. Цьому великою мірою спри-
яло те, що акцент у розвитку П(ПТ) О 
був зміщений на вищу школу, а звич-
на трирівнева структура – початкова, 
середня й вища професійна освіта – 
поступово була замінена однією ви-
щою. Однобокість розвитку освіти не 
могла слугувати надійним фундамен-
том для створення динамічної моделі 
професійно-кваліфікаційної структу-
ри суспільства, що відбиває її сучас-
ний і перспективний стан [8].

9 грудня 2021 р. Уряд затвердив 
Концепцію Державної цільової соці-
альної програми розвитку П(ПТ) О  
на 2022–2027 роки [3]. Концепція 
спрямована на модернізацію систе-
ми П(ПТ) О відповідно до сучасних та 
перспективних потреб ринку праці, 
міжнародних стандартів і практик 
для забезпечення реалізації пра-

ва громадян на якісну та доступну 
П(ПТ) О, створення умов для форму-
вання й розвитку актуальних профе-
сійних компетентностей особи, що 
необхідні для її успішної професійної 
діяльності та самореалізації особи-
стості. У Концепції, зокрема, низький 
рівень престижності П(ПТ) О в Украї-
ні визначено як одну з актуальних 
проблем, що потребує негайного 
розв’язання. 

За даними Державної служби ста-
тистики України, протягом останніх 
10 років спостерігалося поступове 
зменшення відсотка випускників 9-х 
класів, які віддавали перевагу П(ПТ) О  
(рис. 1). Якщо у 2010 р. навчання для 
здобуття повної загальної середньої 
освіти в закладах П(ПТ) О продов-
жували 18,7 % випускників 9-х кла-
сів, то у 2020 р. – 14,7 %. Це сталося 
внаслідок скорочення частки молоді 
віком 15–24 роки в загальній чисель-

Рис. 1. Чисельність випускників 9-х класів і відсоток випускників 9-х класів,  
які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти  

в закладах П(ПТ)О та вищої освіти, тис. осіб, %
Побудовано автором за: [10].
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ності постійного населення (із 11,3 
до 9,5 %), а відповідно, й кількості 
випускників 9-х класів, а також че-
рез неефективну профорієнтаційну 
роботу, недостатню популяризацію 
робітничих професій. 

На нашу думку, популяризація 
П(ПТ) О – це здатність заохочувати 
молодь і дорослих обирати саме таку 
освіту, пропонуючи їм здобуття якіс-
них кваліфікацій, що відкривають 
перспективи кар’єрного зростання та 
отримання гідної заробітної плати. 
При цьому побудова досконалої сис-
теми професійної орієнтації й кон-
сультування сприятиме збільшенню 
чисельності молоді, яка свідомо оби-
ратиме П(ПТ) О для подальшого нав-
чання.

З 23 червня 2022 р. Україна набу-
ла статусу кандидата на членство 
в Європейському Союзі, що означає 
запровадження соціально-економіч-
них процесів налагодження тісного 
співробітництва нашої держави з 
країнами ЄС. Із цієї позиції буде ко-
рисним проаналізувати досвід країн 
Євросоюзу з популяризації П(ПТ) О 
серед молоді.

За даними Європейського центру 
з розвитку професійної освіти і нав-
чання (CEDEFOP), у 2019 р. у серед-
ньому по країнах ЄС майже половина 
(48,4 %) усіх учнів старших класів 
середньої школи була зарахована до 
П(ПТ) О [11], що відображено на рис. 2. 

Слід зазначити, що в Сербії, Сло-
венії, Чехії та Хорватії функціонують 
розвинуті системи професійної орі-
єнтації й кар’єрного консультування 
молоді. Так, у Сербії профорієнтаці-
йну діяльність, спрямовану на розви-
ток особистості, визнано одним із ос-
новних принципів надання освітніх 
послуг та закріплено на законодавчо-

му рівні. Шкільні програми з профо-
рієнтації включають заходи, націлені 
на відповідальне планування кар’єри 
учнів і розвиток реалістичного став-
лення до кар’єрного зростання. У цій 
країні розроблено державні стандар-
ти послуг із професійної орієнтації 
й консультування, до яких, зокрема, 
належать: розвиток компетентно-
сті для самооцінки та формування 
цілісної картини особистості в кон-
тексті особистісного й професійного 
розвитку; вибір відповідних джерел 
інформації про освіту та можливості 
кар’єрного зростання; активне й без-
перервне інформування про освіту та 
кар’єрні можливості; використання 
відповідної інформації в процесі при-
йняття рішень; планування кар’єри; 
моніторинг і оцінка кар’єрних планів. 
Профорієнтаційну роботу з учнями 
сербських шкіл проводять психоло-
ги й учителі. Згідно з національною 
освітньою політикою, як початкова, 
так і середня школа відповідають 
за формування команд професійної 
орієнтації та запровадження щоріч-
ної програми профорієнтації й роз-
роблення плану заходів. Усі школи 
зобов’язані впроваджувати заходи з 
профорієнтації та консультування, 
а також складати деталізовані річні 
звіти про їх виконання [13].

Система П(ПТ) О Словенії є при-
вабливою, гнучкою та пропонує 
різноманітні режими навчання й 
можливості прогресу для учнів. Мі-
ністерство освіти Словенії відпові-
дає за організацію професійної орі-
єнтації та консультування в базовій 
і старшій середній освіті. Закон про 
П(ПТ) О, зокрема, визначає, що її ме-
тою є сприяння навчанню протягом 
усього життя та розвитку навичок 
управління кар’єрою. Школи несуть 
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основну відповідальність за про-
фесійну й освітню орієнтацію, яку 
здійснюють шкільні консультанти. 
У кожному закладі повної загальної 
середньої освіти, у т. ч. у закладах 
П(ПТ) О, працює щонайменше один 
кар’єрний консультант. У рамках про-

форієнтаційних заходів учням дев’я-
того класу надається: доступ до ін-
формації, необхідної для прийняття 
відповідного рішення щодо варіантів 
старшої середньої освіти; мінімум дві 
години професійної освіти на клас; 
тестування освітніх і професійних 

Рис. 2. Частка учнів старших класів середньої школи, зарахованих до П(ПТ)О,  
у загальній чисельності учнів старших класів середньої школи країн ЄС 

порівняно з Україною у 2019 р., %
Побудовано автором за: [10; 12].
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намірів; консультування для кожно-
го учня. Міністерством освіти Сло-
венії розроблено рекомендації для 
шкільних консультантів щодо надан-
ня інструкцій учням старшої серед-
ньої освіти. Учні, батьки й працівни-
ки шкіл можуть знайти вичерпну ін-
формацію на вебпорталі Moja izbira.si 
[14], який допомагає визначитися з 
професійним шляхом, а також надає 
поради щодо цього важливого кроку 
в житті. На вебпорталі містяться опи-
си понад 500 професій, кожен із яких 
доповнено графічними та відеомате-
ріалами. Під описом кожної професії 
система пропонує користувачу вибір 
шкіл, де він може зробити перші кро-
ки до обраної професії [15].

У Чехії послуги з профорієнтації 
та кар’єрного консультування до-
ступні всім учням у програмах по-
чаткової середньої школи. Для про-
фесії «кар’єрний консультант» три 
кваліфікації («консультант з питань 
кар’єри», «радник з питань освіти 
та професійної кар’єри» і «радник з 
питань кар’єри для груп ризику та 
неблагополучних груп») було вклю-
чено в Національний реєстр кваліфі-
кацій Чехії. Радники з питань освіти 
є координаторами консультаційних 
служб у школах країни. Крім того, 
у кожній школі працює методист із 
питань профілактики соціально-па-
тологічних розладів, а також шкіль-
ний психолог і спеціальний педагог. 
З 2010/2011 н. р. навчальні програми 
для старших класів середньої школи 
включають предмет «Вступ до світу 
праці». У нижчій середній освіті за-
проваджено предмет «Вибір кар’єр-
ного шляху», де значну увагу приді-
лено підтримці навичок управління 
кар’єрою учнів. Окрім того, учні регу-
лярно відвідують різні освітні ярмар-

ки, дні відкритих дверей у школах, 
заходи з посередництва в працев-
лаштуванні тощо. 

Національний інститут освіти 
Чехії (NÚV) є ключовим учасником 
кар’єрного консультування на націо-
нальному рівні. Діяльність цієї уста-
нови зосереджена на дослідженнях, 
методології та поширенні інформа-
ції, пов’язаної з кар’єрним консульту-
ванням і викладанням предметів, що 
стосуються питань ринку праці. Вка-
заним інститутом розроблено інте-
гровану інформаційну систему ISA+, 
яку представлено на вебсайті www.
infoabsolvent.cz [16]. Система збирає 
інформацію про працевлаштування 
випускників шкіл на ринку праці та 
пропонує користувачеві допомогу в 
пошуку освітнього й професійного 
шляху. Обрати майбутню професію 
допомагає Профі-тест або відеоде-
монстрація різних професій. Варто 
також додати, що ISA+ є великою пе-
ревагою для молоді з обмеженими 
можливостями та з проблемами в 
навчанні [17].

У Хорватії функціонує регіо-
нальна мережа CISOK (Centri za 
informiranje i savjetovanje o karijeri), 
що налічує 13 центрів кар’єрного 
консультування й профорієнтації 
для учнів останніх років початкової 
та старшої середньої освіти. У цих 
центрах застосовується індивідуаль-
ний підхід до професійної орієнтації 
й консультування, а послуги нада-
ють кваліфіковані консультанти – 
шкільні вожаті та профорієнтаційні 
радники. Послуги центрів кар’єрно-
го консультування та профорієнта-
ції є безкоштовними й доступними 
як для учнів, так і для їхніх батьків. 
Для учнів загальноосвітніх шкіл ре-
гулярно проводяться дні відкритих 
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дверей і ярмарки вакансій за участю 
роботодавців та інших зацікавлених 
сторін. Особлива увага приділяється 
учням з обмеженими можливостями, 
які потенційно можуть зіткнутися з 
проблемами ринку праці після завер-
шення навчання [18]. 

Україна, прагнучи європейської ін-
теграції, зокрема, й у системі П(ПТ) О, 
 робить дієві кроки щодо популяри-
зації професійної освіти серед моло-
ді. Зусилля влади та суспільства дали 
поштовх процесам, що сприятимуть 
зміні ставлення молоді до П(ПТ) О. 
Є. Романенко зауважує, що на сьо-
годні П(ПТ) О – це гарантія набуття 
певної спеціалізації та навичок, які 
не лише дадуть змогу молоді як-
найшвидше розпочати професійний 
шлях, а й відкривають перед нею ши-
рокі можливості кар’єрного розвитку 
[7]. Подібної думки дотримується й 
П. Коржевський, який вважає, що за-
клади П(ПТ) О – це сучасне середови-
ще, модернізована матеріально-тех-
нічна база, сучасні засоби навчання, 
STEM-центри, центри дистанційного 
навчання, тобто те, чого інколи не 
зустрінеш у закладі вищої освіти, бо 
немає межі досконалості [19]. 

У 2021 р. у МОН розгорнуто широ-
ку кампанію з популяризації П(ПТ) О, 
у рамках якої на сайті Міністерства 
оновлено розділ «Вступ: Профосвіта» 
з інфографіками й відео про перева-
ги навчання в закладах П(ПТ) О, а та-
кож відповідями на запитання щодо 
вступу до них. Окрім того, започат-
ковано проведення кампанії «Пояс-
нюємо Професії» щодо популяризації 
робітничих професій, розміщено іс-
торії успішних училищ. Підвищенню 
популярності П(ПТ) О серед молоді 
сприятиме також експеримент «Про-
фесійна орієнтація у Новій україн-

ській школі» (наказ МОН України від 
10.08.2021 № 901), що триватиме 
впродовж 2021–2026 рр. за підтрим-
ки експертів Фонду міжнародної 
солідарності в межах Програми ЄС 
EU4Skills. До експерименту залучено 
44 школи з Вінницької, Запорізької, 
Київської, Львівської, Миколаївської, 
Полтавської, Рівненської та Черні-
вецької областей [20]. У межах екс-
перименту передбачено: створення 
навчально-методичного забезпечен-
ня освітнього процесу в частині про-
фесійної орієнтації учнів початкової, 
базової та старшої школи; створення 
програми підвищення кваліфікації 
вчителів для впровадження моде-
лі «Професійна орієнтація у Новій 
українській школі»; розроблення й 
експериментальне впровадження 
профорієнтаційних курсів за вибо-
ром у 8-х і 10-х класах; напрацювання 
методичних рекомендацій із профо-
рієнтації, зокрема поради батькам; 
поширення серед закладів – учасни-
ків експерименту польського досвіду 
впровадження професійної орієнта-
ції, зокрема через навчальні візити 
до Польщі. По закінченні експери-
менту планується проведення моні-
торингових досліджень щодо ефек-
тивності запропонованих підходів 
до впровадження професійної орієн-
тації в закладах загальної середньої 
освіти – учасниках експерименту, а 
також видання експериментальних 
посібників і методичних матеріалів 
для впровадження професійної орі-
єнтації в закладах загальної серед-
ньої освіти за очною та дистанцій-
ною формами здобуття освіти. 

За 2019–2021 рр. відзначена по-
зитивна динаміка чисельності осіб, 
що були прийняті на навчання до 
закладів П(ПТ) О (рис. 3). Так, на нав-



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

56

Рис. 3. Чисельність учнів, слухачів, прийнятих на навчання  
до закладів П(ПТ)О у 2019–2021 рр., осіб

Побудовано автором за даними форм державної статистичної звітності № 3 (профтех).
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чання в закладах П(ПТ) О було при-
йнято 127 878 осіб, що на 3243 особи 
більше, ніж у попередньому 2020 р. 
Найістотніше чисельність прийня-
тих учнів, слухачів збільшилась 
у закладах П(ПТ) О Донецької (на 
1242 особи), Черкаської (на 680 осіб), 
Львівської (на 628 осіб) і Вінницької 
(на 529 осіб) областей.

Також позитивним фактором є 
цьогорічне зростання обсягів регі-
онального замовлення на підготов-
ку робітничих кадрів та фахівців 
у віддалених від зони бойових дій 
регіонах (рис. 4). Так, у Рівненській 
області обсяг регіонального замов-
лення на підготовку робітничих 
кадрів у 2022 р. порівняно з 2021 р. 
збільшився на 1618 осіб; у Терно-
пільській – на 1231 особу, у Львів-
ській – на 1017 осіб, у Полтавській – 
на 372 особи.

Підвищенню популяризації 
П(ПТ) О в цьому році сприяє також 
функціонування онлайн-платфор-
ми з профорієнтації в рамках всеу-
країнського проєкту з профорієн-
тації та побудови кар’єри «Обери 
професію своєї мрії». Станом на 
1 липня 2022 р. онлайн-платфор-
мою з профорієнтації скористалися 
129 078 осіб, із них: перегляд відео-
контенту – 125 725 осіб; профорієн-
таційне консультування – 2981 осо-
ба; профорієнтаційне індивідуальне 
онлайн-тестування – 4626 осіб. Зо-
крема, на онлайн-платформі ство-
рено 9 профорієнтаційних відеолек-
цій про типи інтелекту, розроблено 
10 мультимедійних онлайн-уроків у 
міжнародному форматі SCORM щодо 
психологічної підтримки учнів у во-
єнний і повоєнний періоди (курс 
підвищення кваліфікації для освітян 
«Перша психологічна допомога учас-

никам освітнього процесу під час 
та після завершення воєнних дій»). 
Корисним заходом, покликаним за-
охотити школярів обирати П(ПТ) О, 
є започаткований МОН і Малою ака-
демією наук цикл відеоуроків «Куди 
вступати, аби країну відбудувати».  
У відеоуроках розповідається про 
професії, яких найбільше потребува-
тиме економіка нашої країни після 
перемоги [22]. 

Війна, що триває в нашій країні, 
досі призводить до руйнації закладів 
П(ПТ) О, розпорошення педагогічних 
колективів, згортання діяльності 
тисяч підприємств як потенційних 
роботодавців, міграції школярів та 
здобувачів П(ПТ) О за кордон. Усе це 
зумовлює величезні проблеми й ви-
клики, які буде необхідно долати в 
повоєнний період. У проєкті плану 
відновлення освіти і науки України 
популяризацію П(ПТ) О серед молоді 
визначено як одну з основних стра-
тегічних цілей, що потребують реалі-
зації в повоєнний період. Зокрема, за-
плановано проведення загальнона-
ціональної кампанії з популяризації 
П(ПТ) О, створення центрів кар’єри, 
залучення бізнесу до популяризації 
робітничих професій та позиціюван-
ня П(ПТ) О [23].

Однак, щоб зробити П(ПТ) О більш 
привабливою для молоді, потрібне 
також чітке розуміння думки на-
селення щодо ефективності захо-
дів, започаткованих державою. Для 
здійснення подальших кроків із під-
вищення привабливості П(ПТ) О важ-
ливо виявити можливі стереотипи й 
хибні уявлення, які формують сприй-
няття П(ПТ) О у свідомості молоді, та 
розуміти наявні проблеми в частині 
відповідності здобутих навичок ви-
могам ринку праці. 
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Рис. 4. Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів  
та фахівців у 2020–2022 рр. станом на 1 серпня відповідного року, осіб

Джерело: [21].
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Кіровоградська 

Одеська 

Харківська 

Івано-Франківська

Полтавська 

м. Київ

Вінницька

Рівненська 

Миколаївська 

Запорізька 

Дніпропетровська 

Львівська

2022 р.

2021 р.

2020 р.
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З огляду на зазначене, у 2016 р. 
CEDEFOP було проведено перше опи-
тування громадської думки щодо 
привабливості П(ПТ) О у країнах-чле-
нах ЄС [24]. Основна модель вибірки 
охоплювала 28 країн та була багатое-
тапною, випадковою (імовірнісною). 
Усі інтерв’ю бралися віч-на-віч удома 
в респондентів і відповідною наці-
ональною мовою для забезпечення 
достовірності відповідей. Загалом 
було проведено понад 35 000 осо-
бистих інтерв’ю з громадянами кра-
їн-членів віком від 15 років. 

Результати опитування показа-
ли, що імідж П(ПТ) О в Європі є до-
сить позитивним. Приблизно двоє із 

трьох європейців (68 %) вважають, 
що П(ПТ) О має позитивний імідж у 
їхній країні, тимчасом як, на думку 
трохи менше чверті (23 %), – негатив-
ний. Громадяни Євросоюзу загалом 
погоджуються, що П(ПТ) О відіграє 
важливу роль у суспільстві, зокрема 
зміцнює економіку їхньої країни (на 
думку 84 % респондентів), зменшує 
безробіття (80 %) та долає соціальну 
ізоляцію (78 %). У рамках опитування 
привабливість П(ПТ) О аналізувалася 
низкою тверджень, пов’язаних із імі-
джем П(ПТ) О та її передбачуваними 
перевагами при подальшому пошуку 
роботи. Твердження й відповіді рес-
пондентів наведено в таблиці. 

Т а б л и ц я
Твердження, що характеризують привабливість П(ПТ)О, та відповіді 

респондентів за результатами першого опитування громадської думки  
у 28 країнах-членах ЄС

№ 
з/п Твердження Відповідь респондентів

1 П(ПТ)О обирають 
учні з низькими 
оцінками 
навчальних 
досягнень

У країнах ЄС переважна більшість респондентів вважає, що П(ПТ)О призна-
чена для учнів із низькими оцінками навчальних досягнень. Загалом троє 
з чотирьох громадян ЄС (75 %) погоджуються з цим твердженням, причому 
31 % повністю погоджуються. Лише 15 % опитаних не погоджуються. Най-
вищий рівень згоди з першим твердженням – у Бельгії (90 %), Швеції (88 %), 
Франції (85 %), Данії (84 %), Греції (84 %), Словенії (83 %) та Хорватії (82 %). 
Не згодні з твердженням респонденти в Болгарії (45 %), Словаччині (33 %) і 
Литві (28 %). Це твердження отримало досить велику кількість відповідей 
«не знаю» серед респондентів із Великої Британії (19 %), Португалії (16 %) 
та Болгарії (15 %)

2 Повна загальна 
середня освіта 
має більш 
позитивний 
імідж, ніж П(ПТ)О

Більшість громадян ЄС (74 %) погоджуються з тим, що в їхній країні повна 
загальна середня освіта має більш позитивний імідж, ніж П(ПТ)О. При цьому 
близько третини опитаних (32 %) повністю згодні з цим твердженням. Лише 
16 % опитаних громадян ЄС не погоджуються з цим твердженням. Найбільше 
з другим твердженням погоджуються респонденти з повною загальною се-
редньою освітою (82 % погоджуються й лише 13 % не погоджуються). Однак 
і респонденти з П(ПТ)О теж погоджуються з другим твердженням (71 % пого-
джуються, 21 % – ні). Погляди респондентів на імідж П(ПТ)О порівняно з пов-
ною загальною середньою освітою по країнах ЄС істотно різняться. У Швеції 
велика частка респондентів (69 %), які «цілком згодні», що повна загальна 
середня освіта має більш позитивний імідж, ніж П(ПТ)О. Не погоджуються 
з другим твердженням (що імідж П(ПТ)О більш позитивний, ніж повної за-
гальної середньої освіти) респонденти в Болгарії (35 %), Чехії (30 %), Австрії 
(25 %), Німеччині (23 %) й Польщі (20 %). Найнижчий рівень незгоди – у Шве-
ції (3 %), Данії (8 %), Ірландії (8 %) та Люксембургу (10 %). Це свідчить про те, 
що в основі уявлення респондентів про імідж П(ПТ)О лежить більш загаль-
не сприйняття системи освіти та що як П(ПТ)О, так і повна загальна середня 
освіта можуть розглядатись як позитивно, так і негативно
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№ 
з/п Твердження Відповідь респондентів

3 У закладі  
П(ПТ)О легше 
здобути 
кваліфікацію,  
ніж у закладі 
повної загальної 
середньої освіти

Більшість респондентів (63 %) погоджується, що в закладі П(ПТ)О легше 
отримати необхідну кваліфікацію, ніж у закладі повної загальної середньої 
освіти, хоча приблизно кожен четвертий опитаний (24 %) не погоджується з 
цим твердженням. Високий рівень згоди з третім твердженням спостерігав-
ся серед респондентів із Литви (90 %), Греції (85 %), Румунії (82 %), Хорватії 
(78 %) і Латвії (76 %). Водночас респонденти в Болгарії (45 %), Данії (36 %), 
Франції (34 %) та Нідерландах (32 %) не погоджуються, що в закладі П(ПТ)О 
 легше отримати необхідну кваліфікацію, ніж у закладі повної загальної се-
редньої освіти. Найбільша кількість відповідей «не знаю» на третє тверджен-
ня зафіксована серед респондентів у Нідерландах (23 %), Великій Британії 
(22 %) і Болгарії (20 %)

4 П(ПТ)О дає змогу 
швидко знайти 
роботу після 
отримання  
кваліфікації  
чи диплома

Двоє із трьох респондентів (67 %) погоджуються з четвертим твердженням, 
тобто що П(ПТ)О дає змогу швидко знайти роботу після отримання кваліфі-
кації чи диплома, тимчасом як 26 % опитаних із цим твердженням не пого-
джуються. Найбільше згодні з четвертим твердженням респонденти у Швеції 
(86 %), Данії (81 %), Бельгії (81 %) та Кіпрі (81 %), а не згодні – в Греції (45 %), 
Латвії (45 %), Іспанії (42 %) й Португалії (40 %)

5 П(ПТ)О сприяє 
отриманню  
добре  
оплачуваної 
роботи

Троє з п’яти респондентів (61 %) погоджуються, що П(ПТ)О сприяє отриман-
ню добре оплачуваної роботи. Найбільше з цим твердженням погоджують-
ся респонденти в Німеччині (77 %), Польщі (76 %), Австрії (75 %) та Мальті 
(74 %), а найменше – у Франції (36 %), Португалії (43 %), Греції (48 %) і Сло-
венії (49 %)

6 Особи з П(ПТ)О 
здобувають  
навички,  
які потрібні  
роботодавцям

У країнах ЄС підкреслюється важливість П(ПТ)О для задоволення потреб ро-
ботодавців і подолання браку навичок. Щонайменше три чверті респондентів 
у кожній країні Євросоюзу погоджуються із шостим твердженням. Принаймні 
9 з 10 респондентів із Фінляндії (96 %), Кіпру (94 %), Австрії (94 %), Маль-
ти (92 %), Німеччини (91 %), Греції (91 %), Швеції (91 %), Ірландії (90 %) і 
Словаччини (90 %) повністю погоджуються, що в їхній країні люди з П(ПТ)О 
здобувають навички, які потрібні роботодавцям

7 Чи порекоменду-
вали б Ви моло-
дій людині всту-
пати до П(ПТ)О?

Респонденти, які самі здобули П(ПТ)О, зазвичай рекомендували б її іншим. 
Найчастіше це робили б респонденти в Словаччині (67 %), Чехії (65 %), Поль-
щі (64 %), Словенії (63 %) й Угорщині (61 %). Менше чверті респондентів ре-
комендували би П(ПТ)О в Данії (21 %), Швеції (21 %) та Ірландії (22 %)

Джерело: [24].

Отже, у цілому П(ПТ) О позитивно 
сприймається громадянами Європей-
ського Союзу. Це особливо стосується 
здатності готувати людей до ринку 
праці та відповідати потребам робо-
тодавця. Громадяни ЄС загалом пого-
джуються з тим, що П(ПТ) О відіграє 
важливу роль у суспільстві, зокре-
ма зміцнює економіку їхньої країни, 
зменшує безробіття й долає соціаль-
ну ізоляцію. Ось чому уряди країн ЄС 
не шкодують зусиль та інвестицій у 
П(ПТ) О. Проте більшість респонден-
тів погоджується, що повна загальна 

середня освіта має більш позитив-
ний імідж, ніж П(ПТ) О, що остання 
призначена переважно для учнів із 
низькими оцінками навчальних до-
сягнень та що отримати кваліфікацію 
в закладі П(ПТ) О зазвичай легше, ніж 
у закладі повної загальної середньої 
освіти. Здобувачі П(ПТ) О, як прави-
ло, повідомляють, що їхнім вибором 
керувала ймовірність знайти роботу 
(46 %), тимчасом як учні закладів за-
гальної середньої освіти висловлюва-
ли своє бажання надалі здобути вищу 
освіту (45 %). Результати опитування 

Закінчення таблиці
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в різних країнах ЄС засвідчили існу-
вання тісного зв’язку між рівнем ін-
формації, яку люди отримують про 
П(ПТ) О, та їхнім бажанням вступати 
до відповідних закладів. Випускники 
П(ПТ) О загалом більше задоволені 
набутими кваліфікаціями, ніж випус-
кники закладів загальної середньої 
освіти. Випускники П(ПТ) О можуть 
швидко знайти роботу після отриман-
ня кваліфікації чи диплома. Зв’язок 
між П(ПТ) О й результатами на ринку 
праці є досить сильним у країнах Єв-
росоюзу, оскільки більшість респон-
дентів вважає, що П(ПТ) О забезпечує 
навички, необхідні роботодавцям, 
пропонуючи можливість швидкого 
працевлаштування або надання висо-
кооплачуваної роботи. У цілому по ЄС 
20 % респондентів не бачать різниці 
між П(ПТ) О та вищою освітою за пер-
спективами роботи, які вони пропо-
нують. 

П(ПТ) О є досить популярною 
ланкою освіти серед молоді країн 
ЄС. Досвід Сербії, Словенії, Чехії та 
Хорватії, де частка учнів старших 
класів середньої школи, які віддали 
перевагу П(ПТ) О, є найвищою, пока-
зує, що в цих країнах функціонують 
дієві системи професійної орієнтації 
й кар’єрного консультування із за-
стосуванням індивідуального під-
ходу до кожної особистості. Також 
ними розроблено вебпортали, де 
розміщено вичерпну інформацію про 
професії та заклади освіти, у яких їх 
можна опанувати. Послуги кар’єр-
ного консультування надають висо-
кокваліфіковані спеціалісти, у шкіль-
ні навчальні програми включено 
предмети, пов’язані з ринком праці. 
Результати проведеного опитуван-
ня громадської думки щодо сприй-
няття громадянами країн-членів ЄС 

П(ПТ) О засвідчили, що європейські 
заклади професійної освіти здатні 
готувати висококваліфікованих ро-
бітників, які відповідають потребам 
роботодавців і можуть гідно реалізу-
вати себе на ринку праці.

На сьогодні привабливість П(ПТ) О 
серед молоді в Україні є низькою, що 
зумовлено неефективною профорієн-
таційною роботою, недостатньою по-
пуляризацією робітничих професій, 
ставленням суспільства до П(ПТ) О як 
до другорядної ланки освіти, недо-
статнім розумінням її ролі як чинни-
ка економічного розвитку держави. 
Водночас у напрямку популяризації 
робітничих професій спостерігаються 
позитивні зміни. Так, у 2021 р., упер-
ше за три останніх роки, зафіксовано 
збільшення чисельності осіб, прийня-
тих на навчання до закладів П(ПТ) О. 
Шляхи розв’язання проблеми низької 
популяризації української П(ПТ) О се-
ред молоді полягають у запроваджен-
ні ефективної системи профорієнтації 
та кар’єрного консультування; ство-
ренні регіональних центрів кар’єри; 
запровадженні в закладах П(ПТ) О 
посади радника з питань кар’єри; 
максимальному залученні бізнесу до 
популяризації робітничих професій і 
позиціювання П(ПТ) О. 

На період дії в Україні воєнного 
стану П(ПТ) О відіграватиме стра-
тегічну роль у забезпеченні нашої 
країни робочою силою, готовою до 
викликів, які чекають попереду, під 
час повоєнного відновлення еконо-
міки. Тому, у контексті напрямків по-
дальших досліджень, в Україні слід 
провести опитування громадської 
думки щодо привабливості П(ПТ) О 
серед молоді. Таке опитування до-
поможе зрозуміти, чи є започатко-
вані державою заходи з популяриза-
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ції П(ПТ) О дієвими й ефективними. 
Крім того, воно дасть змогу виявити 
можливі стереотипи та хибні уявлен-
ня, що формують сприйняття П(ПТ) О 

 у свідомості молоді, а також краще 
зрозуміти наявні проблеми в частині 
відповідності здобутих навичок ви-
могам ринку праці.
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POPULARIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION  
AND TRAINING AMONG YOUNG PEOPLE: THE EUROPEAN 

PRACTICES AND STEPS FOR ITS IMPROVEMENT IN UKRAINE
Abstract. Because of the full-scale invasion of the russian federation, Ukraine has suffered 
and will suffer significant damage to infrastructure, the rehabilitation of which will require 
highly qualified personnel, especially skilled workers. Despite the high demand in the labor 
market for skilled workers in Ukraine, only 15% of youth among the 9th-grade graduates of 
general secondary education institutions choose vocational education and training (VET) 
institutions. Such a discouraging trend is explained by the low popularization of VET among 
the youth of Ukraine, caused by the imperfect system of vocational guidance and professional 
counselling of student youth. The article is aimed at studying the best practices of EU 
countries on the popularization of VET among young people and describing steps to increase 
it in Ukraine. In our view, the popularization of VET is an opportunity to encourage young 
people and adults to choose VET by offering them high-quality qualifications that open up 
career prospects and a decent salary. The best practices in countries such as Serbia, Croatia, 
the Czech Republic and Slovenia, where the proportion of high school students preferring 
VET is highest, shows that effective career guidance and counselling systems exist in these 
countries, using an individual approach to each individual. Since 2021, the government of 
Ukraine launched a large-scale campaign to popularize VET, aimed at increasing the 
attractiveness of VET and changing the approach to career guidance among schoolchildren, 
as a result of which in 2021 compared to the previous year, the number of students enrolled 
in VET has increased. Also, a positive trend is this year's increase in the number of regional 
applications for the training of workers and specialists in regions remote from the combat 
zone. However, the low popularization of VET among young people remains a challenge. The 
main ways to address this problem are the introduction of effective career guidance and 
counselling system; the establishment of regional career guidance centres; the introduction 
of a career counsellor in VET institutions; maximum involvement of business in the 
popularization of labor professions, etc. During the period of martial law in Ukraine, the VET 
will play a strategic role in providing our country with labor force.
Keywords: vocational education and training, popularization, skilled workers, professional 
orientation, European experience, career counseling, public opinion survey.

References
1. KSE Institute. (2022). The total amount of direct documented damage to infrastructure 

is $110.4 billion, the minimum needs for the restoration of destroyed assets have increased to 
$188 billion. Retrieved from https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-
pryamih-zadokumentovanih-zbitkiv-infrastrukturi-skladaye-110-4-mlrd-minimalni-potrebi-
u-vidnovlenni-zruynovanih-aktiviv-zrosli-do-188-mlrd/ [in Ukrainian].

2. State Employment Service of Ukraine. (2022). The situation on the labor market and 
the activities of the State Employment Service in January-July 2022. Retrieved from https://
www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/06_sytuaciya_na_rp_ta_diyalnist_dsz_2022_pdf 
[in Ukrainian].



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

65

3. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021). On approval of the Concept of the State Targeted 
Social Program for the Development of Vocational (Vocational and Technical) Education for 
2022-2027 (Decree No. 1619-р, December 9). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1619-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

4. Radkevych, V. (2017). Scientific basis of domestic professional education prestige 
improving. Professional pedagogy, 13, 5–14. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Nvipto_2017_13_3 [in Ukrainian].

5. Opanasenko, V. P., & Chornobai, B. V. (2021). Trends and prospects for the development 
of vocational (vocational and technical) education in the conditions of its reform. The 
development of pedagogical skill of the future teacher in the conditions of educational 
transformations, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Gluhiv. 
Retrieved from http://tpgnpu.ho.ua/images/my_images/doc_pdf/vidavnictvo/2021/
tezi_konf_02-04-2021.pdf#page=127 [in Ukrainian].

6. Yershova, L. (2019). Technologies for motivating students of vocational (vocational 
and technical) education institutions to develop a professional career. Scientific and 
methodical provision of professional education and training, Proceedings of the 13th All-
Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv. Retrieved from https://www.researchgate.
net/profile/Yurii-Moseichuk/publication/337163073_METODICNI_TA_PRAKTICNI_ZASADI_
ZBAGACENNA_PRAKTICNOGO_DOSVIDU_FORMUVANNA_KULTURI_ZDOROV’A_U_
MAJBUTNIH_UCITELIV_FIZICNOI_KULTURI_ZASOBAMI_TRENINGU/links/5dc951f 
5a6fdcc57503e6bf7/METODICNI-TA-PRAKTICNI-ZASADI-ZBAGACENNA-PRAKTICNOGO-
DOSVIDU-FORMUVANNA-KULTURI-ZDOROVA-U-MAJBUTNIH-UCITELIV-FIZICNOI-KULTURI-
ZASOBAMI-TRENINGU.pdf#page=109 [in Ukrainian].

7. Romanenko, Ye. (2022). State policy in the field of vocational (vocation and technical) 
education development in the conditions of the war and post-war periods. Current issues in 
modern science, 2(2), 15–25. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2022-2(2)-15-25 
[in Ukrainian].

8. Nazarenko, N. (2020). Employment of young people with vocational education in the 
labor market. Bulletin of ONU named after I. I. Mechnikov, 25(4), 78–84. DOI: https://doi.
org/10.32782/2304-0920/4-83-13 [in Ukrainian].

9. Siryy, E. (2020). Education, Educational Orientations and Vocational Training of 
Ukrainian Young People against the Background of European Integration: Statistical and 
Sociological Dimensions. International Relations: Theory and Practical Aspects, 5, 247–265. 
Retrieved from http://international-relations.knukim.edu.ua/article/download/203718/ 
203457/456969 [in Ukrainian].

10. State Statistics Service of Ukraine.(2022). General secondary and vocational (vocational 
and technical) education in Ukraine in 2020. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/
operativ/operativ2021/osv/osv_rik/zcpho_Ukr_2020.xls [in Ukrainian].

11. Cedefop. (n. d.). IVET students as % of all upper secondary students in EU27. Retrieved 
from https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet/countries?country
=EU27&country2=#1.

12. Cedefop. (n. d.). Key indicators on VET : Data visualizations. IVET students as % of all 
upper secondary students. Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-
indicators-on-vet/indicators#2.

13. Cedefop. (2020). Inventory of lifelong guidance systems and practices - Serbia. Careers 
Net national records. Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/en/publications- 
and-resources/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-serbia.

14. Spletišče Moja izbira. (n. d.). Retrieved from https://mojaizbira.si/onas  
[in Slovenian].



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

66

15. Cedefoр. (2021). Vocational education and training in Slovenia: short description. 
Retrieved from https://www.cedefop.europa.eu/files/2021-10/4204_en.pdf.

16. NPI. (n. d.). Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu prácе. Retrieved 
from https://www.infoabsolvent.cz/ [in Czech].

17. Kaňáková, M., Czesaná, V., & Šímová, Z. (2019). Vocational education and training in 
Europe – Czech Republic. Cedefop ReferNet VET in Europe reports 2018. Retrieved from 
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/Vocational_Education_Training_Europe_
Czech_Republic_2018_Cedefop_ReferNet.pdf.

18. Cedefop (2020). Vocational education and training in Croatia: short description. Lux-
embourg : Publications Office of the European Union. Retrieved from http://data.europa.
eu/doi/10.2801/121008.

19. Department of Education and Science of the Rivne Regional State Administration. 
(2022). The institution of vocational (vocational and technical) education should focus on 
making the graduate popular in the market and... happy. Retrieved from https://www.rvosvita.
org.ua/news/zaklad-profesiynoi-profesiyno-tekhnichnoi-osvit-maie-oriientuvatysia- 
na-te-shchob-zrobyty-svoiu-vypusknyka-zatrebuvanym-na-rynku-ta-shchaslyvym  
[in Ukrainian].

20. Innovative experiment "Professional orientation at NUS". (n. d.). Retrieved from 
https://kariera.in.ua/uk/courseware/?lecture=31903&module=5673#!735 [in Ukrainian].

21. SSI "Institute of Educational Analytics". (2022).  Education of Ukraine under martial 
law. Kyiv. Retrieved from https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/education-of-
ukraine_2022.pdf [in Ukrainian].

22. Koroliuk, O. (2022). What to study to rebuild the country: 10 professions and where to 
learn them in Ukrainian educational institutions. Retrieved from https://platform.man.gov.
ua/media/82a54e6e-8a04-4bd9-b8ea-3e8492e5b061 [in Ukrainian].

23. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2022). Recovery Plan – Education and 
Science. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/ 
2022/08/19/HO.proyekt.Planu.vidnovl.Osv.i.nauky-19.08.2022.pdf [in Ukrainian].

24. Cedefop. (2017). Cedefop European public opinion survey on vocational education and 
training. DOI: https://doi.org/10.2801/575587.



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

67

© Гапон В. В., Шараєвська М. І., Дерепа Т. С., 2022

УДК 001.891:37.014

Гапон В. В. 
кандидат педагогічних наук, начальник відділу освітнього інформаційного забезпечення 
ДНУ «Інститут освітньої аналітики», Київ, Україна, gapon@mon.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7521-5450

Шараєвська М. І.
завідувач сектору галузевої статистичної звітності відділу освітнього інформаційного 
забезпечення ДНУ «Інститут освітньої аналітики», Київ, Україна, sharaev@bigmir.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8605-2404

Дерепа Т. С.
науковий співробітник сектору фінансово-економічної звітності відділу освітнього 
інформаційного забезпечення ДНУ «Інститут освітньої аналітики», Київ, Україна, 
tatyanastepanova@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1283-7671

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
Анотація. Статтю присвячено вивченню європейського досвіду оцінювання стану 
загальної середньої освіти з метою застосування розроблених методик, статистич-
них показників, індикаторів у своїх аналітичних дослідженнях. Для цього розглянуто 
діючі системи оцінювання в таких країнах, як Чехія, Фінляндія та Естонія. З’ясовано, 
що здебільшого в міжнародних порівняльних дослідженнях використовуються показ-
ники щодо учнівського контингенту, чисельності педагогічного персоналу, фінансово-
го й матеріально-технічного забезпечення шкіл, результатів оцінки здобутих знань 
тощо. Наведено результати міжнародного дослідження якості освіти PISA в Україні 
у 2018 р. За підсумками діяльності у 2021 р. проаналізовано економічні показники ви-
користання коштів освітньої субвенції територіальними громадами Львівської об-
ласті. Досліджено результати учасників зовнішнього незалежного оцінювання та 
державної підсумкової атестації за 2016–2021 рр. у ЗЗСО регіону порівняно із середні-
ми показниками по країні за такими предметами, як українська мова й література, 
історія України, математика, англійська мова, фізика, хімія, біологія, географія.  
Вивчені та проаналізовані дані дадуть змогу визначити сильні й слабкі сторони кож-
ної територіальної громади щодо організації освітнього процесу та надання якісних 
освітніх послуг, запланувати заходи й прийняти управлінські рішення з удосконален-
ня та проведення освітніх реформ в Україні.
Ключові слова: якість освіти, заклади загальної середньої освіти, статистичне 
оцінювання, освітні показники, індикатори якості освіти, результати зовнішнього 
незалежного оцінювання.
JEL classification: I21.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-4-67-83.

Ефективне функціонування сис-
теми освіти є важливим для кожної 
держави світу на будь-якому етапі її 

розвитку. Сучасні процеси перетво-
рень в освітній сфері пов’язані з ба-
гатьма впливовими міжнародними 
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організаціями, серед яких Організа-
ція Об’єднаних Націй (ООН), Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ), Організація 
Об’єднаних Націй з питань освіти, на-
уки і культури (ЮНЕСКО), Організа-
ція економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), Світовий банк, Рада 
Європи, Європейська комісія тощо. 

У вересні 2015 р. на всесвітній зу-
стрічі на найвищому рівні під егідою 
ООН у Нью-Йорку держави-члени 
офіційно прийняли Порядок денний 
у сфері сталого розвитку на період 
до 2030 року, у якому передбачено 
17 цілей, включаючи нову глобальну 
мету у сфері освіти (ЦСР 4) для забез-
печення всеосяжної та справедливої 
якісної освіти й заохочення можли-
востей навчання протягом усього 
життя для всіх. 30 вересня 2019 р. 
Президент України видав Указ «Про 
Цілі сталого розвитку України на пе-
ріод до 2030 року», у якому підтри-
мав забезпечення досягнення гло-
бальних цілей сталого розвитку та 
результатів їх адаптації з урахуван-
ням специфіки розвитку України [1]. 

Для характеристики системи за-
гальної середньої освіти на загаль-
нодержавному рівні можуть вико-
ристовуватися звіти й бази даних Ін-
ституту статистики ЮНЕСКО (http://
data.uis.unesco.org), Світового банку 
(http://datatopics.worldbank.org/
education), ОЕСР (https://data.oecd.
org/), результати міжнародних по-
рівняльних досліджень PISA (http:// 
www.oecd.org/pisa) та ін.

Особливе значення для дослі-
дження освітніх індикаторів із ме-
тою їх міжнародного порівняння 
мають щорічні аналітичні доповіді 
ЮНЕСКО [2] та ОЕСР [3], що містять 
порівняльну характеристику освіт-
ніх систем і виявляють тенденції 

розвитку освіти. ОЕСР здійснено кла-
сифікацію й розподіл показників за 
такими групами: рівень охоплення 
дітей за віком; частка охоплення за 
статтю, програмною спрямованістю 
та формою навчання; частка охо-
плення за типом закладу; співвідно-
шення учнів і вчителів та середній 
розмір класу; розподіл учителів за 
віком і статтю; фінансові показники 
освіти тощо.

У 2016 р. Міністерство освіти і на-
уки України затвердило сумісний з 
індикаторами якості освіти ОЕСР Пе-
релік національних освітніх індика-
торів ефективності та якості загаль-
ної середньої освіти й методологію їх 
розрахунку [4; 5]. 

Питанням дослідження систем 
світових і вітчизняних освітніх по-
казників, використання освітньої 
статистики для моніторингу стану 
загальної середньої освіти приділя-
ють увагу багато українських нау-
ковців, зокрема С. Лондар, В. Рогова, 
C. Раков, О. Локшина, Т. Лукіна та ін. 

В. Рогова й С. Лондар започатку-
вали створення сукупності управ-
лінських інформаційних індикаторів 
розвитку освіти Solid Info, що відо-
бражають ключові характеристики 
стану освіти регіонів, країни та да-
ють змогу швидко ідентифікувати 
проблемні аспекти функціонування 
освітньої мережі, визначити пріори-
тетні напрямки розвитку освіти в ре-
гіонах [6].

С. Лондар у своїх наукових пра-
цях окреслив завдання реформуван-
ня системи офіційної статистики 
освіти та цифрової трансформації 
сфери вітчизняної освіти й нау-
ки, шляхи оптимізації статистики 
освіти для забезпечення порівнян-
ності даних на міжнародному рів-
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ні, визначив особливості функці-
онування програмно-апаратного 
комплексу «Автоматизований ін-
формаційний комплекс освітньо-
го менеджменту» (ПАК «АІКОМ»)  
як ефективного інструменту для 
виробництва статистичних і адміні-
стративних освітніх даних [7]. 

У свою чергу, C. Раков досліджував 
міжнародні системи статистики та 
надав пропозиції щодо участі Украї-
ни в міжнародних порівняльних до-
слідженнях якості освіти й викори-
стання міжнародних індикаторів її 
стану у вітчизняній системі освітньої 
аналітики [8].

О. Локшина в науковій доповіді 
на засіданні Президії НАПН України 
21 жовтня 2021 р. представила ін-
формацію про наукове дослідження 
«Тенденції розвитку шкільної освіти 
в країнах ЄС, США та Китаї», що вико-
нувалося відділом порівняльної пе-
дагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України впродовж 2018—2020 рр. У 
доповіді обґрунтовано тенденції роз-
витку шкільної освіти в зарубіжжі та 
окреслено перспективний досвід в 
умовах інтеграції національної осві-
ти в європейський та світовий освіт-
ні простори [9].

Т. Лукіна досліджує освітні сис-
теми й процеси, оцінювання якості 
освіти та управління нею, сучасні за-
рубіжні підходи до формування мо-
делей оцінювання результатів діяль-
ності закладів загальної середньої 
освіти (ЗЗСО). Аналізує практику та 
наводить приклади побудови моде-
лей самооцінювання в країнах Євро-
пи і Сходу. Дослідниця зазначає, що 
найпоширенішим є підхід на основі 
збалансованого поєднання зовніш-
ньої та внутрішньої оцінок діяльно-
сті закладу освіти [10].

Андреас Шлейхер, один із найдос-
відченіших педагогів у світі, керів-
ник програми PISA, наводить дані 
про сучасні тенденції в освіті, аналі-
зує причини успіху найефективні-
ших освітніх систем, що вивели кра-
їни із занепаду на перші місця у світі, 
та дає поради, як здійснювати освітні 
реформи [11].

Авторами цієї статті впродовж 
2017–2019 рр. досліджувалися сучас-
ні методики й моделі систем оціню-
вання ефективності загальної серед-
ньої освіти на регіональному рівні з 
використанням економіко-матема-
тичного моделювання та інформа-
ційно-комунікаційних технологій оп-
рацювання статистичної інформації 
в межах виконання науково-дослід-
ної роботи «Розробка системи оціню-
вання ефективності загальної серед-
ньої освіти» (№ ДР 0117U003337). 
Наукові дослідження спрямовува-
лися на визначення критеріїв і роз-
роблення методики оцінювання 
ефективності загальної середньої 
освіти на регіональному рівні, а їх 
дослідно-пошукова перевірка дала 
змогу надати комплексну оцінку за 
допомогою групи показників, які ха-
рактеризують певну функціональну 
діяльність кожного регіону та в ці-
лому відображають його потенціал 
і результативність. До таких показ-
ників належать: мережа ЗЗСО, якісні 
показники контингенту учнів, якіс-
ний склад педагогічних працівників, 
навчальні й творчі досягнення учнів, 
міжнародна активність, матеріаль-
но-технічна база, соціальне та ресур-
сне забезпечення тощо [12].

Оцінювання передбачає постійне 
спостереження за динамікою про-
цесів в освіті, що надає керівництву 
на різних рівнях управління об’єк-
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тивну інформацію, яка так потрібна 
для корегування базових стратегій 
розвитку. У теоретичному аспекті 
розв’язання цієї проблеми полягає 
у визначенні критеріїв і показників, 
за якими можна характеризувати 
сферу загальної середньої освіти; у 
практичному – в розробленні про-
цедур та інструментальних засобів 
(методологічних, інформаційних, 
програмних, математичних, техніч-
них, організаційних), за допомогою 
яких можна кількісно оцінити стан 
функціонування освітньої системи 
та визначити перспективи її розвит-
ку [13].

Метою цієї статті є аналіз впливу 
освітніх індикаторів на оцінювання 
ефективності діяльності ЗЗСО щодо 
надання якісних послуг на прикладі 
територіальних громад у Львівській 
області.

У законах України «Про освіту», 
«Про повну загальну середню освіту» 
визначено мету, розкрито складники 
й форми забезпечення якості освіти 
в Україні, котрі характеризують пев-
ний рівень знань і вмінь, розумового, 
фізичного й морального розвитку, 
якого досягли випускники освітньо-
го закладу відповідно до запланова-
них цілей навчання і виховання [14; 
15].

Для забезпечення належної якості 
шкільної освіти в Україні вітчизняні 
науковці вивчають досвід європей-
ських країн щодо критеріїв і методи-
ки оцінювання діяльності ЗЗСО. От-
римання Україною 23 червня 2022 р. 
статусу кандидата на членство в 
Європейському Союзі є насамперед 
потужним політичним сигналом із 
боку держав ЄС про визнання її чле-
ном європейської сім’ї. Для сфери 
загальної середньої освіти це слугує 

політичним стимулом завершення 
якісних перетворень, актуальність 
котрих давно назріла. З цією метою 
кожна країна, й Україна зокрема, роз-
робляє власну систему показників 
та індикаторів, застосування яких 
в аналітичних дослідженнях забез-
печить оцінювання якості здобутої 
учнями освіти. Здебільшого вико-
ристовуються показники щодо уч-
нівського контингенту, чисельності 
педагогічного персоналу, фінансо-
вого й матеріально-технічного за-
безпечення шкіл, результатів оцінки 
здобутих знань тощо. На основі цих 
даних можна проводити порівняння 
ефективності діяльності шкіл на рів-
ні регіону, держави, а також освітніх 
систем між країнами з метою осу-
часнення освітнього середовища та 
підвищення рівня здобутих учнями 
навчальних досягнень. Результати 
оцінювання дадуть змогу визначити 
сильні й слабкі сторони, запланувати 
заходи та прийняти управлінські рі-
шення з удосконалення й проведен-
ня освітніх реформ.

Формами оцінювання якості ві-
тчизняної повної загальної серед-
ньої освіти є зовнішнє незалежне 
оцінювання (ЗНО), державна підсум-
кова атестація (ДПА), Програма між-
народного порівняльного оцінюван-
ня учнів (PISA).

Одним із елементів забезпечення 
якості освіти, на нашу думку, є ЗНО 
як одна з найпоширеніших у світі та 
ефективних систем оцінювання на-
вчальних досягнень учнів, котра дає 
змогу провести як підсумкову атес-
тацію, так і селекцію до закладів ви-
щої освіти. 

Державна підсумкова атестація – 
форма контролю відповідності ре-
зультатів навчання здобувачів осві-
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ти вимогам державних стандартів 
загальної середньої освіти на від-
повідному рівні освіти. Атестацію 
проходять особи, які завершують 
здобуття початкової (в 4-му класі), 
базової середньої (в 9-му класі) та 
повної загальної середньої освіти 
(в 11(12)-му класі). Атестація може 
проводитися закладом освіти (для 
учнів 4-х і 9-х класів) або Україн-
ським центром оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО) (для учнів 11(12)-х 
класів) у формі зовнішнього неза-
лежного оцінювання.

Міжнародне порівняльне дослі-
дження якості освіти PISA здійс-
нюється в рамках освітніх програм 
ОЕСР із 2000 р. за трирічним циклом 
та охоплює багато країн світу, кіль-
кість яких щорічно збільшується: 
якщо у 2000 р. це було три десятки 
країн, то у 2018 р. – майже 90 кра-
їн і економік, на котрі припадає 3/4 
населення планети. За цей час PISA 
перетворилася на найпотужніший і 
найвпливовіший інструмент дослі-
дження якості шкільної освіти та ста-
ла джерелом надійних, об’єктивних, 
порівнюваних даних про готовність 
15-річних громадян країн-учасниць 
PISA до успішного життя в сучасному 
світі. Дослідження PISA проводяться 
на основі тестування й анкетуван-
ня репрезентативних вибірок учнів 
країн-учасниць як у ключових (чи-
тання, математика й природничо-на-
укові дисципліни), так і в додаткових 
(за вибором країн) та інноваційних 
освітніх галузях. Особливістю дослі-
дження PISA є його компетентнісний 
характер: завдання тестів стосують-
ся реальних життєвих ситуацій, для 
розв’язування яких потрібно не ре-
продуктивне відтворення набутих 
знань і вмінь, а здатність ефективно 

застосовувати їх у нових, нестан-
дартних умовах.

Основний етап міжнародного 
порівняльного дослідження якості 
освіти PISA, який було запланова-
но на 2021 р., у зв’язку з пандемією 
COVID-19 перенесено на 2022 р., а 
через активні бойові дії російської 
федерації на території України – на 
невизначений термін.

У 2018 р. Україна вперше приєд-
налися до PISA. Проведене дослі-
дження показало, що середній бал 
українських учнів за компетентні-
стю з читання – 466 (у середньому 
по країнах ОЕСР – 487). Китай (555) 
і Сінгапур (549) набрали набагато 
більше балів із читання, ніж усі інші 
країни, що брали участь у PISA-2018. 
Серед країн ОЕСР найкращі результа-
ти з читання показали Естонія (523), 
Канада (520), Фінляндія (520), Ірлан-
дія (518) та Корея (514). 74 % укра-
їнських учнів досягли другого рівня 
сформованості читацької компетент-
ності (у країнах ОЕСР – 77 %), тобто 
26 % українських 15-річних учнів 
не мають базового рівня читання (в 
країнах ОЕСР – 23 %) [16].

За математичною компетентні-
стю в України 453 бали (в середньо-
му по країнах ОЕСР – 489). Китай 
(591) і Сінгапур (569) набрали най-
більше балів. Серед країн ОЕСР ви-
значилася п’ятірка лідерів: Японія 
(527), Корея (526), Естонія (523), Ні-
дерланди (519), Польща (516). Щодо 
цієї компетентності в України ви-
явилися найбільші проблеми – лише 
64 % українських учнів досягли дру-
гого рівня та вище (в країнах ОЕСР – 
76 %). Це означає, що понад третину 
школярів не досягли базового рівня 
в знаннях із математики (в країнах 
ОЕСР – 24 %) [16].
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За компетентністю з природни-
чих наук середній бал України – 469 
(у середньому по країнах ОЕСР – 
489). Китай (590) і Сінгапур (551) на-
брали найбільше балів. Серед країн 
ОЕСР найкращі результати з природ-
ничих наук показали Естонія (530), 
Японія (529), Фінляндія (522), Корея 
(519) й Канада (518). Другого та ви-
щих рівнів досягли 74 % українських 
школярів. Це майже такий самий по-
казник, що й у країнах ОЕСР, – 78 %. 
В останньому дослідженні вперше 
визначено не конкретний рейтинг, а 
діапазон позиції країни з огляду на 
можливу статистичну похибку. Так, в 
України найвищий рейтинг із читан-
ня – 36, найнижчий – 41; з математи-
ки – відповідно 41 і 46; з природни-
чих наук – 36 та 42 [16].

Естонії вдалося створити одну з 
найефективніших освітніх систем у 
світі. Це підтвердив рейтинг глобаль-
ного дослідження учнівських ком-
петенцій PISA-2018, за яким Естонія 
увійшла до трійки лідерів поряд із 
Канадою й Фінляндією. Варто заува-
жити, що досвід цих країн є дуже ко-
рисним для України.

Рівень забезпеченості закладів 
освіти матеріальними й навчальни-
ми ресурсами в межах PISA було про-
аналізовано на підставі даних анке-
тування керівників закладів освіти. 
Загалом було з’ясовано, що в Україні, 
порівняно з країнами ОЕСР, у закла-
дах освіти спостерігається брак як 
матеріальних, так і навчальних ре-
сурсів. 

На думку вітчизняних науковців, 
головною причиною низьких резуль-
татів України є недостатня увага до 
питання становлення компетентніс-
ної парадигми освіти з її акцентом 
на реальних практичних, життєвих 

проблемах, які актуальні для учнів 
та мотивують їх у навчанні. Також є 
підстави говорити про невисоку фа-
хову підготовку вчителів як у їхніх 
предметних галузях, так і в галузі 
педагогіки й психології, а також про 
необхідність розв’язання проблем 
щодо статусу вчителя в суспільстві 
та створення сучасного освітнього 
середовища тощо [16]. 

У вітчизняній освіті широко ви-
користовується досвід Фінляндії, де 
оцінювання в навчальних закладах 
орієнтоване на постійне вдоскона-
лення, оскільки на зміну практиці 
тотального контролю й перевірок 
прийшла відповідальність надавачів 
освітніх послуг. Зокрема, у цій країні 
школи здійснюють самооцінюван-
ня, а зовнішня система оцінювання 
спрямована на аналіз результатів і 
розроблення методик, до яких до-
лучаються педагогічні колективи 
закладів освіти, учні й роботодавці, 
адже метою такого оцінювання є 
здобуття знань, формування розу-
міння та компетентностей. Такий 
підхід до оцінювання освітньої сис-
теми сприяє довірі й прийняттю 
виважених рішень на всіх управлін-
ських рівнях. 

У 2021 р. МОН спільно з Держав-
ною службою якості освіти започат-
кувало проєкт із Чехією щодо розвит-
ку системи оцінювання якості освіти 
в регіонах України. Участь у проєкті 
дала змогу запозичити досвід само-
оцінювання шкіл як ключової скла-
дової покращення умов навчання 
учнів. Окрім того, Україна взяла на 
озброєння низку інструментальних 
засобів, котрі використовуються 
чеськими колегами для оцінюван-
ня освітнього процесу в навчальних 
закладах. У Чехії систематично від-
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стежується читацька, математична, 
природознавча, мовна, соціальна 
та інформаційна грамотність учнів. 
Результати цих спостережень вико-
ристовуються в національних і між-
народних дослідженнях навчальних 
досягнень, таких як PISA, TIMSS (між-
народне порівняльне моніторингове 
дослідження якості математичної та 
природничої освіти), PIRLS (міжна-
родне дослідження якості читання 
й розуміння тексту). У разі ефектив-
ного самооцінювання школи можуть 
використовувати інструменти, що 
передбачають зовнішній моніторинг 
освітньої діяльності, спираючись на 
модель якісної школи, котра в Чехії 
визначається за такими критеріями, 
як візія та стратегія закладу освіти; 
ефективне керівництво школою; 
кваліфікований педагогічний колек-
тив; освітній процес, що відповідає 
цілям законодавства й індивідуаль-
ним потребам учнів; результати нав-
чання учнів; створення рівних мож-
ливостей для учасників освітнього 
процесу.

Використання цього досвіду допо-
може українським ЗЗСО проводити 
самоаналіз своєї діяльності для вияв-
лення сильних сторін і виокремлен-
ня процесів, що потребують покра-
щення на шляху до визначеної візії 
та досягнення цілей стратегії роз-
витку закладу освіти.

На сьогодні в Україні одним із 
важливих вимірів оцінювання діяль-
ності ЗЗСО є ефективне використан-
ня коштів освітньої субвенції. Нами 
проведено дослідження залежності 
ефективності використання коштів 
освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників від певних 
показників, що характеризують за-
клад освіти (чисельність учнів, кіль-

кість класів, середня наповнюваність 
класу, чисельність учнів на одного 
вчителя, чисельність педагогічних 
працівників тощо). 

Інформаційною базою для вико-
нання аналітичних досліджень слу-
гували дані Державної казначейської 
служби України, УЦОЯО, статистич-
них форм звітності № 76-РВК «Зведе-
ний звіт закладу загальної середньої 
освіти», № 83-РВК «Звіт про чисель-
ність і склад педагогічних праців-
ників закладів загальної середньої 
освіти» та оперативні дані, отримані 
від департаментів/управлінь освіти 
і науки обласних та Київської міської 
державних адміністрацій. 

Далі розглянемо ефективність 
використання коштів освітньої суб-
венції, наведемо основні статистичні 
показники, котрі характеризують си-
стему загальної середньої освіти на 
прикладі Львівської області. 

На початок 2021/2022 н. р. в об-
ласті функціонувало 1130 ЗЗСО, що 
становить найбільшу частку від 
загальної кількості шкіл в Україні 
(8,1 %), де здобували освіту 289 137 
учнів (6,8 % загальної чисельності 
учнів в Україні) [17]. У ЗЗСО Львів-
щини працював 33 421 педагогіч-
ний працівник, у т. ч. 29 547 жінок, 
що становить 88,4 %. За здобутою 
освітою педагогічний персонал поді-
ляється так: повну вищу освіту (ма-
гістр, спеціаліст) мають 30 599 осіб 
(91,6 %), базову вищу освіту (бака-
лавр) – 1052 особи (3,1 %), неповну 
вищу освіту (молодший спеціаліст) – 
1697 осіб (5,1 %), загальну середню 
освіту – 73 особи (0,2 %). Загальна 
чисельність педагогічних праців-
ників-пенсіонерів, що працюють у 
ЗЗСО області, становить 5384 особи 
(16,1 %) [18]. 
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За адміністративно-територіаль-
ним устроєм на початок 
2021/2022 н. р. у Львівській області 
налічувалося 73 територіальні гро-
мади (ТГ): 39 міських, 17 селищних 
і 17 сільських. 7 міських ТГ мають 
гірські населені пункти, у яких на-
вчаються 7152 учні, що становить 
27,06 % загальної чисельності учнів 
у громадах; 3 селищні ТГ – 6334 учні 
(100 %); 3 сільські ТГ – 2739 учнів 
(71,29 %).

Оцінювання ефективності вико-
ристання коштів освітньої субвенції 
територіальними громадами (місь-
кими, селищними, сільськими) зага-
лом в Україні та у Львівській області 
зокрема проведено на основі роз-
рахованих індикаторів, що характе-
ризують: рівень середньої оплати 
праці педагогічних працівників за 
кошти освітньої субвенції й власні 
кошти ТГ; частку використаного на 
заробітну плату педагогічних пра-
цівників ЗЗСО річного обсягу коштів 
освітньої субвенції, отриманого ТГ, 
із урахуванням сформованого за-
лишка на початок року; середню 
надбавку за престижність праці; за-
лишок коштів освітньої субвенції на 
1 січня 2022 р. та його частку в сумі 
обсягу освітньої субвенції, одержа-
ної впродовж року з урахуванням 
залишка на початок 2021 р.; щорічні 
середні витрати з коштів освітньої 
субвенції в розрахунку на одного 
учня та на один клас; середню на-
повнюваність класів учнями; серед-
ню чисельність учнів на одну ставку 
вчителя (табл. 1).

Затемненими комірками в табл. 1 
виділено значення індикаторів за ти-
пом бюджетів у Львівській області, 
котрі перевищують відповідні серед-
ні значення по Україні.

Наведені дані свідчать, що най-
більша середня заробітна плата пе-
дагогічних працівників (із нарахуван-
нями) з коштів освітньої субвенції у 
Львівській області (16 319 грн) спо-
стерігається в ЗЗСО, які фінансуються 
з обласного бюджету, що на 11,6 % пе-
ревищує середнє значення по області 
та на 17,7 % загалом по Україні. 

Слід зауважити, що в ЗЗСО, котрі 
фінансуються з інших бюджетів об-
ласті, заробітна плата педагогів теж 
перевищувала середні значення 
цього показника для відповідного 
бюджету України, зокрема в міських 
ТГ – на 3,7 %, сільських – на 5,5 %, се-
лищних – на 4,2 %.

Показником ефективності вико-
ристання коштів освітньої субвенції 
є частка використаного річного обся-
гу коштів, безпосередньо спрямова-
на на заробітну плату педагогічним 
працівникам. Так, у 2021 р. у міських 
ТГ вона становила 94,5 %, у селищ-
них – 95 %, що вище за середнє зна-
чення для таких бюджетів по Україні 
(93,5 і 90,9 % відповідно). У сільських 
бюджетах (87 %) та обласному бю-
джеті (44,9 %) цей показник був мен-
шим за середнє значення по Україні 
(87,3 і 54,3 % відповідно). 

Органи місцевого самоврядуван-
ня Львівської області надавали на 
оплату праці педагогічних праців-
ників також власні кошти з місцевих 
бюджетів. Упродовж 2021 р. таких 
коштів було спрямовано 248,9 млн 
грн, зокрема найбільша їх частка 
надійшла до бюджетів міських ТГ – 
241,4 млн грн (97 %), а найменша – 
до бюджетів селищних ТГ – 4,8 млн 
грн (1,9 %) і сільських ТГ – 2,7 млн 
грн (1,1 %). Доплата з місцевих бю-
джетів спостерігалася в 11 міських, 
4 селищних та 3 сільських ТГ. 
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Надбавки виконують стимулю-
ючу функцію заробітної плати з ме-
тою підвищення професійної майс-
терності педагогічних працівників, 
виявлення творчого потенціалу й 
креативності. Відповідно до норма-
тивно-правових актів, надбавка за 
престижність праці не може бути 
меншою за 5 % і перевищувати 30 % 
посадового окладу. Її розмір встанов-
лює керівник ЗЗСО в межах фонду оп-
лати праці та на весь обсяг навчаль-
ного навантаження працівника.

Середня надбавка за престижність 
праці педагогічних працівників у ЗЗСО 
Львівщини становила 22,3 %, що біль-
ше за відповідне значення по Україні 
(19,8 %). Найвищим цей показник був 
у школах сільських ТГ (24,8 %), дещо 
нижчим – у школах селищних (23,1 %) 
і міських ТГ (22 %), а найменшим – у 
ЗЗСО, що фінансуються з обласного 
бюджету (20 %). Слід зауважити, що за 
всіма бюджетами, крім обласного, се-
редня надбавка педагогам перевищу-
вала середні значення по Україні. 

Т а б л и ц я  1
Індикатори оцінювання ефективності використання коштів для всіх рівнів 

бюджетів Львівської області та загалом по Україні

Рівень 
бюджету

Се
ре

дн
я 

м
іс

яч
на

 з
ар

об
іт

на
 п

ла
та

 (з
 

на
ра

ху
ва

нн
ям

и)
 п

ед
аг

ог
іч

ни
х 

пр
ац

ів
-

ни
кі

в 
за

 к
ош

ти
 о

св
іт

нь
ої

 с
уб

ве
нц

ії,
 

гр
н

Се
ре

дн
я 

м
іс

яч
на

 д
оп

ла
та

 д
о 

за
ро

бі
т-

но
ї п

ла
ти

 п
ед

аг
ог

іч
ни

х 
пр

ац
ів

ни
кі

в 
за

 в
ла

сн
і к

ош
ти

 м
іс

це
ви

х 
бю

дж
ет

ів
, 

гр
н 

бю
дж

ет
ів

, г
рн

Се
ре

дн
я 

м
іс

яч
на

 З
П

 (і
з 

на
ра

ху
ва

н-
ня

м
и)

 п
ед

аг
ог

іч
ни

х 
пр

ац
ів

ни
кі

в 
за

 
ко

ш
ти

 о
св

іт
нь

ої
 с

уб
ве

нц
ії 

та
 в

ла
сн

і 
ко

ш
ти

 м
іс

це
ви

х 
бю

дж
ет

ів
, г

рн

Ч
ас

тк
а 

ви
ко

ри
ст

ан
ог

о 
на

 з
ар

об
іт

ну
 

пл
ат

у 
рі

чн
ог

о 
об

ся
гу

 к
ош

ті
в 

ос
ві

т-
нь

ої
 с

уб
ве

нц
ії,

 %

Се
ре

дн
я 

на
дб

ав
ка

 з
а 

пр
ес

ти
ж

ні
ст

ь 
пр

ац
і п

ед
аг

ог
іч

ни
х 

пр
ац

ів
ни

кі
в,

 %

Ча
ст

ка
 за

ли
ш

ка
 к

ош
ті

в 
ос

ві
тн

ьо
ї с

уб
ве

н-
ці

ї н
а 

кі
не

ць
 р

ок
у 

в 
су

мі
 о

бс
яг

у 
ос

ві
тн

ьо
ї 

су
бв

ен
ці

ї, 
от

ри
ма

но
ї в

пр
од

ов
ж

 р
ок

у, 
та

 
за

ли
ш

ка
 н

а 
по

ча
то

к 
ро

ку
, %

Се
ре

дн
і в

ит
ра

ти
 н

а 
од

но
го

 у
чн

я 
 

з 
ко

ш
ті

в 
ос

ві
тн

ьо
ї с

уб
ве

нц
ії,

 гр
н

Се
ре

дн
і в

ит
ра

ти
 н

а 
од

ин
 к

ла
с 

 
із

 к
ош

ті
в 

ос
ві

тн
ьо

ї с
уб

ве
нц

ії,
 гр

н

Се
ре

дн
я 

на
по

вн
ю

ва
ні

ст
ь 

кл
ас

ів
, о

сі
б

Се
ре

дн
я 

чи
се

ль
ні

ст
ь 

уч
ні

в 
на

 о
дн

у 
ст

ав
ку

 в
чи

те
ля

, о
сі

б

Львівська область
Обласний 16 319 0 16 319 44,9 20,0 13,1 70 656 753 790 10,7 3,2
Міський 14 295 725 15 020 94,5 22,0 2,1 20 461 430 464 21,0 10,1
Селищний 15 559 99 15 658 95 23,1 3,5 29 135 425 184 14,6 7,6
Сільський 15 545 67 15 612 87 24,8 6,2 27 334 420 703 15,4 8,3
Середнє  
по області 14 626 568 15 194 89,6 22,3 3,6 22 474 436 835 19,4 9,4

Україна
Обласний 13 869 276 14 145 54,3 20,7 11,3 70 856 943 617 13,3 3,7
Міський 14 139 343 14 482 93,5 18,3 3,3 18 983 434 728 22,9 10,9
Селищний 14 595 243 14 838 90,9 20,3 5,3 27 626 436 835 15,4 7,8
Сільський 14 728 253 14 981 87,3 21,6 6,7 28 672 421 901 14,7 7,5
Середнє  
по Україні 14 208 764 14 972 88,6 19,8 5,4 22 295 445 176 20 9,5
Складено авторами на основі проведених розрахунків за оперативними даними, отри-
маними від департаментів/управлінь освіти і науки обласних та Київської міської 
державних адміністрацій.
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За даними Державної казначей-
ської служби України, загальний об-
сяг залишків коштів на 1 січня 2022 р. 
становив 256,5 млн грн, зокрема в 
обласному бюджеті – 79,7 млн грн, у 
бюджетах міських ТГ – 104,9 млн грн, 
селищних ТГ – 28,2 млн грн, сільських 
ТГ – 43,6 млн грн. Розрахована частка 
залишка в сумі обсягу освітньої суб-
венції, отриманої впродовж року, з 
урахуванням сформованого залишка 
на початок 2021 р., була найбільшою 
в обласному бюджеті (13,1 %), що пе-
ревищує значення цього показника 
по Україні (11,3 %). Далі за ранжуван-
ням частки залишка коштів ідуть бю-
джети сільських (6,2 %), селищних 
(3,5 %), міських (2,1 %) ТГ, де вона є 
меншою, ніж у відповідних бюдже-
тах загалом по Україні. Отже, можна 
стверджувати, що в цих громадах 
кошти освітньої субвенції викорис-
товувалися ефективніше порівняно з 
іншими громадами України.

Одним із показників ефективності 
використання бюджетних коштів за-
кладами освіти є оцінювання вартості 
навчання одного учня за рахунок ко-
штів освітньої субвенції, що надаєть-
ся з державного бюджету у вигляді 
трансферту місцевим бюджетам. За-
галом у Львівській області середні ви-
трати на одного учня з коштів освіт-
ньої субвенції становили 22 474 грн, 
що майже дорівнює середнім витра-
там загалом по Україні. Найбільші се-
редні витрати на одного учня в ЗЗСО 
спостерігалися в громадах, котрі на-
лежать до гірських територій області, 
що вплинуло й на збільшення серед-
нього значення по області. 

Для прикладу на рисунку наведе-
но графічні дані, які показують взає-
мозв’язок вартості навчання одного 
учня й наповнюваності класів у ЗЗСО 

міських ТГ у Львівській області та 
підтверджують, що в міських ТГ із на-
повнюваністю класів понад 20 учнів 
спостерігалася найнижча вартість 
навчання (від 16 тис. до 22 тис. грн). 

Середні витрати на один клас із 
коштів освітньої субвенції за рівня-
ми бюджетів були подібні до середніх 
значень по Україні, крім обласного 
бюджету, де значення цього показни-
ка було на 20,1 % нижчим відповід-
ного рівня бюджету по Україні. 

До аналітичних показників, пов’я-
заних з оцінюванням ефективності 
використання коштів освітньої суб-
венції, слід віднести середню напов-
нюваність класів і середню чисель-
ність учнів на одну ставку вчителя.

Розраховане середнє значення на-
повнюваності учнями одного класу 
загалом по Львівській області стано-
вить 19,4 учня. При цьому в ЗЗСО, що 
фінансуються з обласного бюджету, 
зафіксовано найменший середній 
показник наповнюваності (10,7), а 
найвищий (21) – у закладах міських 
ТГ. Для закладів рівня селищних ТГ 
характерна менша наповнюваність 
(14,6), ніж у сільських ТГ (15,4). Ок-
рім того, у ЗЗСО сільських ТГ напов-
нюваність класів була вищою за від-
повідний показник по Україні.

Середня чисельність учнів на одну 
ставку вчителя в ЗЗСО області мала 
незначне відхилення від значень 
цього показника по Україні. Так, зага-
лом по Львівській області цей показ-
ник становив 9,4 учня, а по Україні – 
9,5. Найбільша середня чисельність 
учнів на одну ставку вчителя фіксу-
валася в ЗЗСО, які фінансуються з бю-
джетів міських ТГ, – 10,1 особи, а най-
менша – з обласного бюджету (3,2). 
Для закладів рівня сільських громад 
цей показник був дещо вищим, ніж 
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для селищних, та дорівнював 8,3 і 
7,8 особи відповідно. 

ЗНО результатів навчання, здобу-
тих на основі повної загальної серед-
ньої освіти, проводиться з 13 навчаль-
них предметів: з української мови й 
літератури, української мови, історії 
України, математики, математики 
(завдання рівня стандарту), біології, 
географії, фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької та французької 
мов. У 2021 р. до переліку навчальних 
предметів ЗНО було додано як окремі 
предмети українську мову й матема-
тику (завдання рівня стандарту). Се-
редній бал учасників ЗНО за основни-
ми навчальними предметами у Львів-
ській області та загалом по Україні за 
2016–2021 рр. наведено в табл. 2.

Затемненими комірками в табл. 2 
виділено результати учасників ЗНО 
у Львівській області, які перевищу-
ють середні значення відповідних 
результатів по Україні.

Аналізуючи динаміку результатів 
ЗНО випускників шкіл у Львівській 
області за 2016–2021 рр., прослід-
ковуємо тенденцію зниження балів 
за навчальними предметами (крім 
історії України, англійської мови та 
географії). При цьому загалом по 
Україні результати учасників ЗНО 
за всіма наведеними вище навчаль-
ними предметами поліпшились. 
У Львівській області випускники 
ЗЗСО у 2021 р. отримали найкращі 
бали з української мови й літерату-
ри (157,2), англійської мови (154,2) 

Рисунок. Наповнюваність класів та середні витрати на одного учня з коштів освітньої 
субвенції в ЗЗСО міських територіальних громад у Львівській області, осіб, грн

Побудовано авторами.
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та історії України (150,4). Водночас 
по країні найвищі середні бали були 
в учнів з української мови й літе-
ратури (148,8) та англійської мови 
(150,7), а найнижчі – з історії Украї-
ни (140,2) й фізики (141,6). За дослі-
джуваний період результати ЗНО ви-
пускників шкіл у Львівській області 
були вищими за середні значення по 
Україні, за винятком результатів з фі-
зики у 2021 р. та географії у 2020 р. 
Слід зауважити, що у 2021 р. середні 
результати ЗНО по всіх предметах у 
сільській місцевості Львівської об-
ласті були гіршими, ніж у містах. Так, 
середній бал ЗНО з історії України в 
сільській місцевості становив 140,2, 
що на 11,3 бала менше від середньо-
го бала в містах; з біології – 144,4, 
тобто на 10,9 бала менше; з україн-
ської мови й літератури – 148,8, що 
на 10,8 бала менше.

Нами проаналізовано результати 
ДПА за предметами, отримані випус-
книками ЗЗСО у Львівській області та 
загалом по Україні за 2016–2021 рр. 
(табл. 3).

Затемненими комірками в табл. 3 
виділено результати ДПА за предме-
тами по Львівській області, які пере-
вищують середні значення відповід-
них результатів по Україні.

Результати ДПА за 2016–2021 рр. 
випускників шкіл у Львівській об-
ласті перебувають у межах від 6,1 
до 8,5 бала, а по Україні – від 5,7 до 
7,9 бала. Крім того, динаміка резуль-
татів ДПА показує зниження балів з 
математики, фізики й хімії та підви-
щення з історії України, англійської 
мови й географії. Упродовж усього 
досліджуваного періоду результати 
ДПА випускників ЗЗСО Львівської об-
ласті були кращими, ніж по Україні, 

Т а б л и ц я  2
Середній бал учасників ЗНО за навчальними предметами  

у Львівській області та загалом по Україні за 2016–2021 рр.

Рік

Назва предмета
Українська 

мова  
та література

Матема-
тика

Історія 
України

Англійська 
мова Фізика Хімія Біологія Гео-

графія

Львівська область
2021 157,2 143,9 150,4 154,2 139,8 148,1 148,1 146,4
2020 158,0 148,1 145,9 154,0 145,9 152,5 147,0 142,4
2019 159,6 150,8 148,9 151,9 143,6 157,7 147,8 141,3
2018 160,2 150,1 145,1 150,5 144,2 156,9 147,5 139,1
2017 156,9 148,7 145,6 150,9 138,3 155,1 146,3 141,9
2016 157,6 147,2 145,1 151,7 142,1 156,2 149,1 141,4

Україна
2021 148,8 142,5 140,2 150,7 141,6 146,8 144,5 145,4
2020 149,8 143,2 137,6 150,1 141,9 145,0 140,3 142,4
2019 150,7 145,7 141,0 147,9 139,2 148,4 139,5 140,7
2018 151,9 143,6 137,2 146,5 140,0 147,6 139,4 138,2
2017 147,6 142,9 137,8 147,3 136,2 146,0 137,1 141,0
2016 148,6 140,9 137,7 145,3 137,4 144,8 140,1 140,7

Складено авторами на основі відкритих даних УЦОЯО (URL: https://zno.testportal.com.
ua/opendata).
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за винятком фізики у 2021 р. та гео-
графії у 2017–2020 рр.

Таким чином, у процесі аналі-
тичного дослідження обґрунтовано 
залежність ефективності діяльно-
сті ЗЗСО від якості сучасного ос-
вітнього середовища, котре харак-
теризується системою кількісних 
і якісних показників, професійної 
компетентності вчителів, організа-
ційно-управлінської компетентно-
сті керівного складу закладу, фінан-
сових та матеріально-технічних ре-
сурсів, необхідних для організації 
освітнього процесу. Крім того, ви-
конане дослідження визначає важ-
ливість проведення кожним ЗЗСО 
самоаналізу, що дає змогу виявити 
сильні сторони й виокремити про-
цеси, які потребують покращення, а 
використання європейського досві-
ду допоможе українським закладам 

освіти знайти шлях до визначеної 
візії та досягнення цілей стратегії 
розвитку. 

Варто наголосити на важливо-
сті аналізу ключових статистичних 
показників, що визначають рівень 
досягнень системи загальної серед-
ньої освіти на державному й регіо-
нальному рівнях. При цьому нами 
задіяно також окремі фінансові 
показники, які допомагають оці-
нити ефективність використання 
коштів із державного та місцевого 
бюджетів. Із цією метою проведено 
розрахунок і порівняльний аналіз 
найважливіших показників, що ви-
користовуються в сучасних дослі-
дженнях вітчизняними й зарубіжни-
ми вченими, таких як середня заро-
бітна плата педагогічних працівни-
ків, середні витрати на одного учня,  
середні витрати на один клас, серед-

Т а б л и ц я  3
Середній бал ДПА випускників ЗЗСО за предметами у Львівській області  

та загалом по Україні за 2016–2021 рр.

Рік

Назва предмета
Українська 

мова  
та література

Матема-
тика

Історія 
України

Англійська 
мова Фізика Хімія Біологія Гео-

графія

Львівська область
2021 7,8 6,1 8,3 8,2 6,1 7,1 7,5 7,1
2020 8,3 7,2 7,9 8,2 7 8,2 7,2 6,4
2019 7,7 7,5 8,0 8,2 7,5 8,5 7,2 6,5
2018 7,8 7,1 7,5 8,1 7,6 8,2 7,0 6,1
2017 7,9 7,4 7,0 7,8 6,2 8,2 6,8 6,6
2016 7,7 7,1 6,7 – – – – –

Україна
2021 7,1 5,7 7,6 7,8 6,4 6,9 7,2 7,0
2020 7,7 6,7 7,2 7,9 6,7 7,6 6,6 6,4
2019 6,9 7,1 7,5 7,9 7,2 7,7 6,5 6,5
2018 7,1 6,6 6,9 7,8 7,2 7,2 6,4 6,1
2017 7,2 6,8 6,4 7,4 6,0 7,1 6,0 6,6
2016 7,0 6,5 6,1 – – – – –

Складено авторами на основі відкритих даних УЦОЯО (URL: https://zno.testportal.com.ua/ 
opendata).
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ня наповнюваність класів учнями, 
середня чисельність учнів на одного 
вчителя тощо.

У подальших наукових досліджен-
нях із застосуванням відповідних ме-
тодів моделювання виконуватиметь-
ся аналіз впливу чисельності учнів 
на обсяги освітньої субвенції, а також 
наповнюваності класів на середньо-

річні витрати на навчання одного 
учня в ЗЗСО територіальних громад 
Львівської області.

В умовах збройної агресії рф в 
Україні постають питання оцінки 
якості освіти у воєнний і повоєнний 
періоди, що потребують додаткового 
дослідження та розроблення відпо-
відних рекомендацій.
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STATISTICAL ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES  
OF DOMESTIC GENERAL SECONDARY EDUCATION  
INSTITUTIONS BASED ON EUROPEAN PRACTICES

Abstract. General secondary education is the сore of the educational system of any country 
and the basis for successful education at subsequent levels of lifelong learning. Therefore, in 
order to address the need to transform education in the context of globalization, it is necessary 
to conduct a comprehensive analysis of its state and conditions of development, identify 
characteristic trends, assess the effectiveness of the national system of secondary education, 
taking into account the results of interstate comparisons. The article considers the existing 
international systems of assessment of the state of secondary education and their application 
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in the internal system of education on the example of such European countries as the Czech 
Republic, Finland and Estonia. The results of the international PISA education quality survey in 
Ukraine in 2018 are presented. The study of the quality of the activities of the general secondary 
education institutions was conducted on the example of the territorial communities of the Lviv 
region. The results of the participants of the external independent evaluation and state final 
certification for 2016–2021 were analyzed. In our analytical study, we also used financial 
indicators that allow us to assess the effectiveness of the use of funds from the state and local 
budgets. For this purpose, the calculation and comparative analysis of the most important 
indicators used in modern research by domestic and foreign scientists were carried out, in 
particular, the average salary of pedagogical workers; average costs per student, average costs 
per class, average class size, average number of students per teacher, etc. Research results 
show that the highest number of students per class, the highest number of students per teacher 
and, consequently, the lowest average cost per student are observed in general secondary 
schools of the urban territorial communities. As evidenced by the results of the external 
examination, a higher quality of school education is ensured.  Thus, for example, local authorities 
managing the education system should look for ways to further improve national school 
education at other levels of budget funding. The use of European experience will help Ukrainian 
educational institutions to find a way to a certain vision and achieve the goals of the development 
strategy.
Keywords: quality of education, general secondary education institutions, statistical evaluation, 
educational indicators, indicators of the quality of education, results of external independent 
evaluation.
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РЕФОРМА НУШ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Анотація. У статті розглянуто умови та шляхи інтеграції вітчизняної системи 
освіти в європейський освітній простір крізь призму впровадження реформи Нової 
української школи (НУШ). Досліджено етимологію понять «освітній простір» і 
«освітнє середовище», їхні спільні й відмінні риси, розглянуто процес євроінтеграції 
через поняття інтернаціоналізації. Для ефективної євроінтеграції система освіти 
України має виконати ряд стратегічних завдань, зокрема забезпечити відповідну під-
готовку науково-педагогічного персоналу, створити дорожню карту входження віт-
чизняної освітньої системи до європейського освітнього простору, реформувати її 
фінансування, запровадити сучасні освітні технології, тотожні тим, що використо-
вуються в європейській освітній практиці. Важливими євроінтеграційними завдан-
нями є: підвищення якості підготовки вчителів, розширення автономності закладів 
освіти, забезпечення їх міжнародного співробітництва та освітньої мобільності 
здобувачів освіти. Установлено, що на шляху до інтеграції української системи осві-
ти в європейський освітній простір існує низка викликів. Зокрема, дещо застарілий 
спосіб організації навчального процесу, що в ряді випадків означає просте репродуку-
вання учнями навчального матеріалу без елементів дискусії та висловлювання влас-
ної думки. Результати моніторингу стану реалізації НУШ у пілотних закладах осві-
ти свідчать, що у фокусі уваги вчителів найменше перебуває інформаційно-комуніка-
ційна компетенція, яка відіграє ключову роль у системах освіти ЄС.
Ключові слова: загальна середня освіта, євроінтеграція, Нова українська школа,  
європейський освітній простір, освітнє середовище, інклюзія, компетентності.
JEL classіfіcatіon: I28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-4-84-97.
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Ознакою сучасного світу є потужні 
глобалізаційні процеси, які пронизу-
ють усі сфери людської діяльності й 
проявляються в постійному зростан-
ні економічної, політичної, культур-
ної, суспільної взаємодії держав на 
міжнародному рівні. Не є винятком 
й освітня галузь, вплив якої на фор-
мування людського капіталу важко 
переоцінити, особливо сьогодні. В 
Україні законодавчо ухвалено євро-
пейський курс розвитку, отже, усі 
складники освітньої галузі повинні 
відповідати європейським стандар-
там, що передбачає якісне надання 
освітніх послуг [1].

Проблематикою інтеграції україн-
ської системи освіти в європейський 
освітній простір займалася низка ві-
тчизняних учених, як-от: Є. В. Годова-
ник, Г. Є. Тихомирова, О. М. Топузов, 
Ж. Ю. Чернякова та ін.

Мета статті полягає в дослідженні 
основних шляхів інтеграції вітчиз-
няної освітньої системи в європей-
ський освітній простір крізь призму 
реформи Нової української школи.

На нашу думку, у контексті євро-
пейської освітньої інтеграції важли-
во дослідити етимологію поняття 
«освітній простір» як складову якіс-
ної організації освітнього процесу. 
Відомо, що «освітній простір» не 
є усталеною категорією та не має 
єдиного законодавчого визначення. 
Його часто співвідносять із понят-
тям «освітнє середовище». Зауважи-
мо, що поняття «освітній простір» і 
«освітнє середовище» не є тотожни-
ми, оскільки «простір» не обов’язко-
во передбачає зовнішнє втручання 
в його формування, а середовище 
створюється, формується під впли-
вом діяльності суб’єктів із метою 
забезпечення якісного освітнього 

процесу. Законом України «Про пов-
ну загальну середню освіту» введено 
поняття «безпечне освітнє середови-
ще», яке Закон трактує як сукупність 
умов у закладі освіти, що унеможли-
влюють заподіяння учасникам ос-
вітнього процесу фізичної, майнової 
та/або моральної шкоди [2]. У міжна-
родних джерелах поняття «освітній 
простір» здебільшого розглядається 
як глобальна категорія, а саме: між-
народний освітній простір, європей-
ський освітній простір, український 
освітній простір тощо. С. Цюра й 
А. Терзалова стверджують, що по-
няття «освітнє середовище» ширше 
за поняття «освітній простір», адже 
вважають освітнє середовище су-
купністю предметних і суб’єктивних 
характеристик, які є педагогічно ці-
леспрямованими та соціально супут-
німи. Поняття ж «освітній простір» 
вони розглядають у двох аспектах:

 – у широкому розумінні – як орга-
нізацію сукупності всіх процесів у се-
редовищі певної освітньої організації;

 – у вузькому розумінні – як органі-
зацію навчального процесу в закладі 
освіти, класі чи навчальній групі [3].

Інтеграцію освітнього простору 
деякі науковці розглядають у кон-
тексті інтернаціоналізації освіти. 
Наприклад, Ж. Чернякова зазначає, 
що інтернаціоналізація – це про-
цес адаптації національних освіт-
ніх систем відповідно до тенденцій 
міжнародного розвитку. На думку 
дослідниці, інтернаціоналізація 
освіти передбачає її інтеграцію в 
європейське та світове співтовари-
ство; осучаснення організаційного, 
методичного й навчально-виховно-
го компонентів. Виходячи з теорії ін-
тернаціоналізації освіти, Ж. Черня-
кова констатує, що цей процес мож-
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на досліджувати з використанням 
декількох підходів, а саме:

 – діяльнісного (трансформація 
змістового наповнення);

 – прогностичного (визначення 
перспективних цілей інтеграції);

 – компетентнісного (напрацюван-
ня інтернаціоналізованих компетент-
ностей, необхідних для встановлення 
міжнародних відносин);

 – процесуального (запровадження 
міжнародних стандартів у діяльність 
закладу освіти) [4].

Зазначимо, що концепцією «Нова 
українська школа» передбачено 
створення сучасного освітнього се-
редовища, яке забезпечить необхідні 
умови, засоби й технології для нав-
чання учнів, учителів і батьків [5]. 
Для побудови принципово нового 
освітнього простору було вивчено й 
запозичено досвід ряду зарубіжних 
країн, таких як Данія, Естонія, Ні-
меччина, Польща, Швеція. В основу 
нової моделі покладено принципи 
безбар’єрності та формування інклю-
зивного середовища. Такий підхід 
створює умови для здобуття освіти 
дітьми з особливими освітніми по-
требами разом із іншими учнями.

Інтеграція України в ЄС, на нашу 
думку, відбувається шляхом поступа-
льного приведення політичної, еко-
номічної, соціальної, інших сфер до 
європейських стандартів. Особливої 
актуальності для нашої країни цей 
рух набув після 23 червня 2022 р., з 
ухваленням рішення про надання 
Україні статусу кандидата на член-
ство в ЄС. З огляду на цю подію, важко 
переоцінити вплив освітньої сфери 
на формування в учасників освітньо-
го процесу європейського способу 
мислення, засвоєння європейських 
цінностей тощо. 

З метою реалізації освітою цих за-
вдань необхідно забезпечити тран-
сформацію, передусім, загальної 
середньої освіти. Зокрема, науковці 
Національної академії педагогічних 
наук України вважають, що якість за-
гальної середньої освіти та освітній 
простір – це головні компоненти, які 
впливають на трансформацію освіти. 
Наприклад, на думку О. Топузова, для 
ефективної євроінтеграції вітчизня-
ної системи освіти треба виконати 
такі завдання (табл. 1).

Слід зауважити, що європейська 
спільнота з повагою ставиться до на-
ціональних особливостей освітніх 
систем країн-членів ЄС. Тому метою 
співпраці визначають обмін досвідом 
одночасно зі збереженням національ-
них особливостей кожного освітньо-
го простору, сприяння неперервному 
навчанню громадян ЄС, вжиття захо-
дів щодо підвищення мобільності здо-
бувачів освіти, розроблення спільних 
освітніх програм, обмін інформацією 
тощо. Однак ключовою умовою інте-
грації вітчизняної освіти в європей-
ський освітній простір є поліпшення 
її якості, зокрема системи повної за-
гальної середньої освіти. Як європей-
ське, так і вітчизняне наукове това-
риство вважає, що досягнення належ-
ного рівня якості освіти в Україні на-
дасть потужний поштовх вирішенню 
багатьох питань, зокрема в економіч-
ній, політичній та соціальній сферах. 
Саме тому розвиток і трансформація 
освітньої сфери мають завжди бути в 
пріоритеті.

Ми погоджуємося з ключовими 
компонентами, які, на думку О. Топу-
зова, стануть рушійною силою тран-
сформаційних процесів ефективної 
євроінтеграції української системи 
освіти (рис. 1).
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Т а б л и ц я  1
Стратегічні завдання євроінтеграції українського освітнього простору

№  
з/п

Стратегічне  
завдання Визначення/пояснення

1
Актуалізація науково- 
педагогічного  
персоналу

Максимальна реалізація вітчизняних учених у напрямах співпраці з 
ЄС у галузі освіти

2

Створення дорожньої 
карти входження освіт-
ньої системи України до 
європейського освітньо-
го простору

На основі прийнятих управлінських рішень створення програми 
розвитку й реформування освіти на визначений період з ураху-
ванням європейського спрямування, підвищення якості освіти без 
втрати національної культурної самобутності

3

Реформування фінан-
сування системи освіти 
України

Забезпечення прозорості фінансування освітніх закладів, диверси-
фікація джерел фінансування (ширше залучення коштів від меце-
натів, спонсорів та ін.), децентралізація джерел фінансування (за 
участі громад), встановлення зв’язку між наповнюваністю учнями 
освітніх закладів/класів і фінансовими надходженнями

4
Запровадження сучас-
них освітніх технологій

Запровадження компетентнісного підходу, використання європей-
ських та створення вітчизняних освітніх технологій, розвиток при-
кладних наукових досліджень

5 Розширення автоном-
ності закладів освіти

Делегування більших повноважень навчальним закладам, залучен-
ня місцевих громад до прийняття рішень і розв’язання проблем

6
Підвищення якості  
підготовки вчителів

Розвиток вищої й післядипломної освіти, надання можливості ре-
алізовувати новий зміст освіти, спрямований на європейську інте-
грацію, запроваджувати інноваційні методи, проводити стажування 
вчителів у країнах ЄС

7
Міжнародне співробіт-
ництво закладів освіти

Активне використання інформаційно-комунікаційних технологій 
для поглиблення співпраці між вітчизняними та європейськими  
закладами освіти

8 Освітня мобільність Створення умов і підтримка прагнень учнів здобувати освіту за кор-
доном, створення конкуренції, залучення зарубіжного досвіду

Складено авторами за: [6].

Цілі та завдання  
загальної середньої освіти

Організація  
навчання

Функціонування навчального 
процесу в трансформаційних 

умовах

Зміст  
загальної середньої освіти

Компоненти  
інтеграції вітчизняної 

системи освіти

Навчально-методичне 
забезпечення

Методи та засоби  
навчання

Критерії та показники  
оцінки результатів 

навчання

Якість  
загальної середньої 

 освіти

Рис. 1. Компоненти євроінтеграції вітчизняної системи освіти
Побудовано авторами за: [6].
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Якість освіти, на нашу думку, є 
ключовим компонентом у контексті 
трансформації системи освіти. Саме 
якість гарантує результативність на-
дання освітніх послуг, які мають за-
безпечити потреби учнів у розвитку 
та набутті необхідних компетенцій 
відповідно до освітніх стандартів. 
Значущість освітньої галузі в бага-
тьох аспектах життя, зокрема її про-
відну роль у забезпеченні розвитку, 
конкурентоспроможності, стабіль-
ності й безпеки держави, можна зро-
зуміти, розглянувши її крізь призму 
двох значень: відносного й абсолют-
ного. А саме: відносне значення яко-
сті освіти полягає в її відповідності 
Державному стандарту, абсолютне – 
у відповідності потребам і запитам 
суспільства.

В основу визначення якості зага-
лом та якості освіти зокрема покла-
дено принцип стандартизації. Якщо 
у вищій освіті європейських країн 
освітні стандарти в цілому стосують-
ся Болонського процесу, то в загаль-
ній середній освіті такі чіткі критерії 
відсутні. Однак такими критеріями 
можуть бути, наприклад, сукупність 
норм, вимог і принципів, притаман-
них загальній середній освіті євро-
пейських країн. Ці вимоги, на нашу 
думку, повинні бути досліджені ві-
тчизняними освітянами й науковця-
ми та стати своєрідним орієнтиром 
на шляху євроінтеграції української 
освітньої системи, зокрема на рівні 
загальної середньої освіти.

Під час такого науково-аналітич-
ного процесу доцільно врахувати спо-
соби, якими держави-члени ЄС заохо-
чуються підвищувати якість освіти.  
А саме:

 – встановлення цільових показни-
ків і створення рейтингів держав;

 – співпраця та обговорення навко-
ло спільних питань.

Окрім того, треба враховувати 
один із ключових аспектів забезпе-
чення належного рівня освіти – на-
явність якісної навчальної й навчаль-
но-методичної літератури: підручни-
ків, посібників, що мають відповідати 
вимогам Державного стандарту, задо-
вольняти потреби учнів і вчителів [6].

Ключовою ознакою європейсько-
го освітнього процесу, як і освітньо-
го простору, є його інноваційність. 
Отже, для ефективної інтеграції на-
ціональної системи освіти в євро-
пейську важливими умовами є по-
стійний розвиток та запровадження 
новітніх підходів у наданні освітніх 
послуг і в організації сучасного ос-
вітнього простору. Запорукою ре-
алізації цього напряму слугує про-
фесійність педагогічних кадрів та їх 
якісна підготовка й перепідготовка, 
зорієнтована на забезпечення нових 
реалій, зокрема щодо впровадження 
принципів Нової української школи. 
Сучасний учитель має бути спромож-
ний інноваційно діяти, застосовува-
ти нові підходи в навчанні, ефектив-
но використовувати сучасні технічні 
засоби навчання. За таких обставин 
набуває актуальності проблема тран-
сформації підготовки та перепідго-
товки професійних кадрів у системі 
освіти [7], оскільки реформа НУШ 
передбачає, серед іншого, підготовку 
фахівців для роботи в трансформова-
ному освітньому середовищі. 

Зокрема, Міністерством освіти і 
науки України ініційовано й реалі-
зується розроблення навчально-ме-
тодичного та організаційно-мето-
дичного забезпечення для педагогів 
базової школи на засадах концепції 
НУШ у рамках інноваційного освіт-
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нього проєкту за темою «Розроблен-
ня і впровадження навчально-мето-
дичного забезпечення для закладів 
загальної середньої освіти в умовах 
реалізації Державного стандарту ба-
зової середньої освіти». Серед іншого 
проєктом передбачено розроблення 
навчально-методичного забезпечен-
ня для реалізації нового Державного 
стандарту базової середньої освіти, 
організаційно-методичного інстру-
ментарію для педагогів базової шко-
ли на засадах концепції НУШ, Типової 
програми підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, дистан-
ційних курсів підготовки педагогіч-
них працівників; створення системи 
оцінювання освітніх досягнень здо-
бувачів загальної середньої освіти, а 
також її експериментальну апроба-
цію; формування виховної складової 
освітнього процесу, актуалізованої 
концепцією НУШ, та її експеримен-
тальну перевірку.

Тож можна констатувати, що єв-
роінтеграційні трансформаційні про-
цеси в системі освіти України мають 
включати зміни також у педагогічній 
освіті, а отже, й усвідомлення прин-
ципів сучасної підготовки вчителя. 
Реалії сьогодення вимагають від 
майбутнього вчителя реалізації де-
мократичних принципів, підвищен-
ня загально-педагогічної культури, 
відкритості до змін. Саме такий фахі-
вець здатен забезпечити:

 – ефективний розвиток і самороз-
виток учня, підтримувати його само-
реалізацію;

 – створення освітнього простору, 
який спонукає до самостійного при-
йняття рішень та набуття необхідних 
навичок і компетенцій. Сучасна систе-
ма української освіти, де здійснюється 
реформа НУШ, уже орієнтована на 

особистість, що сама розвивається, 
враховує свої особливості, потреби й 
можливості [8].

Відповідність ключових положень 
НУШ європейським нормам мож-
на прослідкувати, проаналізувавши 
повідомлення Єврокомісії від 30 ве-
ресня 2020 р. щодо досягнень євро-
пейського освітнього простору до 
2025 р. [9]. Було наголошено, що для 
його подальшого розвитку необхід-
но зосередитися на шести напрямах: 
якість освіти, інклюзія та гендерна 
рівність, зелений і цифровий перехід, 
викладачі та тренери, вища освіта, 
геополітичний вимір. Більшість із 
перелічених напрямів відображено в 
концепції НУШ.

Розбудова інклюзивності систем 
освіти держав-членів ЄС стала голов-
ним напрямом, заради якого й було 
створено платформу «Європейський 
освітній простір» [10]. Основою для її 
створення став закріплений у Євро-
пейській соціальній хартії [11] прин-
цип доступу всіх громадян до якісної 
та інклюзивної освіти. За інформацією 
офіційного порталу платформи, ідею 
створення європейського освітнього 
простору схвалили лідери країн-чле-
нів ЄС на Соціальному саміті 2017 р. 
у Гетеборзі (Швеція). З того часу й до 
сьогодні завдяки співпраці було досяг-
нуто таких результатів у галузі освіти:

 – майже 95 % дітей отримують до-
шкільну освіту з 4 років;

 – понад 40 % молодих людей здо-
бувають кваліфікацію у вищій освіті;

 – майже 90 % молодих людей здобу-
вають повну середню освіту або вже її 
здобули й отримали документ про це;

 – 80 % нещодавніх випускників 
Erasmus+ знаходять роботу менш ніж 
через три місяці після закінчення нав-
чання [10].
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На наступних 10 років у рамках 
співробітництва країн-членів ЄС для 
платформи «Європейський освітній 
простір» стратегічними напрямами 
залишаються такі: підтримка дер-
жав-членів у їхніх реформах систем 
освіти та навчання; посилення синер-
гії з іншими сферами політики (дослі-
дження й інновації, соціальна полі-
тика, зайнятість) та з інструментами 
фінансування ЄС для кращої підтрим-
ки національних реформ; визначення 
цілей і показників для керівництва 
роботою й моніторингу прогресу.

В умовах агресії російської феде-
рації проти України європейський 
освітній простір відкритий для ін-
теграції вітчизняної освіти. Створе-
но умови для українських школярів, 
учителів та науковців заради про-
довження навчання й роботи в євро-
пейській освітній системі. Зокрема, в 
умовах війни створено чимало орга-
нізацій для підтримки українських 
освітян і здобувачів освіти, у т. ч. 
загальної середньої. На ресурсах 
платформи «Європейський освітній 
простір» міститься інформація про 
проєкти підтримки української га-
лузі освіти в умовах російського вій-
ськового вторгнення на територію 
нашої держави: онлайн-ресурси для 
навчання школярів з України, нав-
чання дорослих, підтримки вітчиз-
няних науковців тощо. Наприклад, 
спільнотою eTwinning [12], по-перше, 
створено групу «Інтеграція мігран-
тів і біженців у школі», що пропонує 
та ділиться освітніми ресурсами й 
заходами для українських школярів 
та їхніх вчителів; по-друге, органі-
зовано заходи солідарності, керова-
ні громадою, й емоційну підтримку 
вчителів; по-третє, українським учи-
телям надано доступ до eTwinning, а 

вчителі-біженці, які отримали статус 
у приймаючій країні, можуть зареє-
струватися в eTwinning.

Освітня політика й України, й ЄС 
спрямована на людину та потребує 
розроблення цілісного підходу до 
якісної освіти й навчання як вну-
трішньої цінності особистості, що 
забезпечує всебічне розкриття ін-
телектуального потенціалу дитини 
для її якнайповнішої участі в суспіль-
ному житті.

Аналіз поняття «якість освіти» та 
критеріїв якості дає підстави ствер-
джувати, що українська освіта ру-
хається в напрямку інтеграції з єв-
ропейською. Наприклад, ЄС вважає, 
що якісна освіта дає молодим людям 
знання, навички та ставлення для 
досягнення успіху в житті та вміння 
розв’язувати проблеми, з якими вони 
стикаються [9]. Компетентнісний 
підхід у навчанні українських школя-
рів у рамках реформи НУШ також пе-
редбачає формування компетентно-
стей, які включають знання, навички 
та ставлення, що сприяє їх успішній 
реалізації в майбутньому [13].

Якість освіти Євросоюз розгля-
дає крізь призму ряду критеріїв, що 
охоплюють як аспекти формування 
особистості молодої людини, так і 
організацію освітньої діяльності в 
закладі освіти (табл. 2). Серед ключо-
вих компетентностей НУШ є й ті, що 
відображені в критеріях ЄС, а саме: 
компетентності в різних освітніх га-
лузях, володіння іноземними мова-
ми, соціальна та громадянська ком-
петентність [13].

Європейський освітній простір 
також робить акцент на інклюзії, 
гендерній рівності та соціально-еко-
номічному статусі учнів, зазначаючи, 
що ці чинники не повинні впливати 
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на їхні освітні досягнення й можли-
вість здобуття освіти як такої.

У фокусі уваги ЄС завжди залиша-
ється роль педагогічного персоналу 
та його професійна підготовка, оскіль-
ки без відповідно підготовлених ви-
кладачів не можливе запровадження 
інновацій, інклюзії та трансформа-
ційного освітнього досвіду для учнів. 
У європейському освітньому просто-
рі вчителі – це висококомпетентні й 
вмотивовані професіонали, що є ру-
шійною силою змін.

Отже, бачимо, що чимало позицій, 
висвітлених у повідомленні Євроко-
місії щодо досягнень європейського 
освітнього простору й реалізованих 
у європейській освітній системі, ма-
ють спільні риси з положеннями ре-
форми НУШ в Україні, які вже чотири 
роки поспіль реалізуються у вітчиз-
няній освітній системі. Зокрема, ос-
новними компонентами НУШ є [13]:

 • Новий зміст освіти на основі 
формування компетентностей, по-
трібних для успішної самореалізації 
в суспільстві.

 • Педагогіка, що ґрунтується на 
партнерстві між учнем, учителем і 
батьками.

 • Орієнтація на потреби учня в ос-
вітньому процесі, дитиноцентризм.

 • Наскрізний процес виховання, 
який формує цінності.

 • Сучасне освітнє середовище, що 
забезпечить необхідні умови, засоби 
й технології для навчання учнів, осві-
тян, батьків не лише в приміщенні 
навчального закладу.

Для інтеграції української системи 
освіти в європейський освітній про-
стір необхідно подолати ряд викли-
ків. Зокрема, це практика застарілого 
способу організації навчального про-
цесу, що характеризується простим 
запам’ятовуванням і подальшим ре-
продукуванням навчального матері-
алу. Така організація не передбачає 
елементів дискусії, висловлювання 
учнями власної думки, формування 
критичного мислення тощо. Як на-
слідок, істотно гальмується процес 
формування творчої, компетентної 
особистості, здатної до успішного 

Т а б л и ц я  2
Критерії якісної освіти

Критерій Пояснення
Набуття базових 
навичок

Оволодіння цифровими компетентностями, що є необхідною умовою для 
процвітання в житті, влаштування на роботу, яка приносить задоволення

Освоєння 
наскрізних 
навичок

Розвиток критичного мислення, підприємливості, креативності й громадянської 
активності за допомогою трансдисциплінарних підходів, орієнтованих на учня та 
заснованих на викликах

Мобільність Сприяння учням, вчителям і навчальним закладам у тому, щоб вони могли бути 
мобільними та вільно об’єднуватись один з одним у Європі та за її межами

Багатомовність Вміння говорити різними мовами є умовою для навчання та роботи за кордоном,  
а також для повного відкриття культурного розмаїття Європи

Мовне та 
культурне 
розмаїття в 
закладах освіти

Підтримка вчителів в управлінні мовним і культурним розмаїттям у школі є 
ключовим елементом сприяння поліпшенню якості освіти, зокрема шляхом 
усунення постійних недоліків у читацькій грамотності. Такий підхід також сприяє 
підвищенню результатів навчання учнів і молоді із числа мігрантів

Безпечне 
середовище в 
закладах освіти

Підтримка закладів освіти як безпечного середовища, вільного від насильства, 
залякування, образливої мови, дезінформації та всіх форм дискримінації

Складено авторами за: [9].
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розв’язання проблем і завдань. Серед 
іншого на заваді створенню сучас-
ного освітнього середовища постає 
недосконалість окремих будівель 
закладів освіти, що унеможливлює 
реалізацію принципу безбар’єрності 
та створення інклюзивного середо-
вища – фундаментальних складових 
європейської освітньої системи.

Одним із механізмів подолання 
цих та інших проблем, що виника-
ють на шляху впровадження Нової 
української школи, є систематичне 
відстеження цього процесу. Так, Мі-
ністерством освіти і науки України 
було ініційовано моніторингове до-
слідження, спрямоване на відстежен-
ня основних тенденцій під час упро-
вадження нових підходів в освітній 

процес на базі 100 пілотних шкіл. 
Загалом упродовж 2017–2022 рр. ре-
алізовано вісім етапів дослідження, з 
результатами яких можна ознайоми-
тися на вебсайті ДНУ «Інститут ос-
вітньої аналітики» в розділі «Резуль-
тати моніторингових досліджень» за 
відповідний рік.

Моніторингове дослідження щодо 
стану реалізації НУШ у пілотних за-
кладах освіти здійснювалося ДНУ «Ін-
ститут освітньої аналітики» спільно з 
фахівцями Міністерства освіти і науки 
України. Так, у 2021 р. серед інших пи-
тань дослідники вивчали думку вчи-
телів пілотних закладів освіти [14] 
щодо того, які та як, на їхню думку, 
компетентності формувалися під час 
освітнього процесу (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл відповідей учителів щодо сфокусованості освітнього процесу  
на формуванні ключових компетентностей в учнів класу у 2021 р., %

Побудовано авторами за: [14].

Громадянські та соціальні компетентності
76,6 17,6

Вільне володіння державною мовою
83,0 13,8 2,1

Навчання упродов жжиття
79,8 15,4 2,7

3,7
Екологічна компетентність

75,5 16,0 6,9
Компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій

75,0 19,1 3,2
Інноваційність

75,0 20,2 2,1
Інформаційно-комунікаційна компетентність

68,6 25,5 4,3

Математична компетентність
78,7 17,0 2,7

Підприємливість та фінансова грамотність
57,4 31,4 7,4 2,1

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами
68,1 24,5 3,2 3,2

80,3 16,0 2,7
Культурна компетентність

5 – формування компетентності постійно знаходилося у фокусі уваги освітнього процесу
4
3
2
1 – формування компетентності було вкрай рідко у фокусі уваги освітнього процесу
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Переважна більшість респонден-
тів (83 %) оцінили у 5 балів форму-
вання компетентності, яка передба-
чає вільне володіння державною мо-
вою. Натомість лише 57,4 % вчителів 
засвідчили, що, здійснюючи освітній 
процес, постійно приділяють увагу 
розвитку підприємливості та фінан-
сової грамотності. Формування в уч-
нів культурної й математичної ком-
петентностей та навчання впродовж 
життя залишаються у фокусі уваги 
більшості вчителів (80,3, 78,7 і 79,8 % 
відповідно). До трійки недооцінених 
в освітньому процесі компетентно-
стей входить інформаційно-комуні-
каційна, формування якої набуло осо-
бливої актуальності в умовах дистан-
ційної та змішаної форм навчання. З 
огляду на ці дані, необхідно зробити 
акцент на розвитку цих недосформо-
ваних ключових компетентностей, 
зокрема за допомогою розроблення 
нового дидактичного забезпечення.

Отже, українська освітня система 
стає на шлях трансформації та по-

ступально інтегрується в європей-
ський освітній простір, який є плат-
формою для поглиблення співпраці 
країн-членів ЄС задля покращення 
якості освіти. Чимало пунктів в уста-
новчих документах ЄС мають спільні 
риси з основними ідеями Нової укра-
їнської школи. На сьогодні НУШ пе-
ребуває на етапі впровадження, тож 
для ефективної євроінтеграції систе-
ма загальної середньої освіти Украї-
ни має реалізувати низку стратегіч-
них завдань, зокрема забезпечити 
відповідну підготовку педагогічного 
й науково-педагогічного персоналу, 
створити дорожню карту входжен-
ня вітчизняної системи освіти до 
європейського освітнього простору, 
реформувати її фінансування, запро-
вадити сучасні освітні технології, 
розширити автономність закладів 
освіти, підвищити якість підготовки 
вчителів, поглиблювати міжнародне 
співробітництво закладів освіти та 
більшою мірою забезпечувати освіт-
ню мобільність.
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THE NUS REFORM AS A COMPONENT  
OF THE UKRAINIAN EDUCATION INTEGRATION  

INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE
Abstract. The paper considers the basic principles of the European educational space.  
The article is aimed to determine the main ways of integrating the domestic educational 
system into the European educational space through the prism of the New Ukrainian 
School (NUS) reform. It was pointed out the European Community does not require that the 
specificities of member countries' education systems be levelled. On the contrary, its 
priorities include effective cooperation, exchange of experience while preserving the 
national characteristics of each educational space, promotion of continuous training of EU 
citizens, carrying out measures to increase the mobility of applicants for education, 
developing joint educational programmes and exchange of information, etc. In the current 
conditions of crisis and war in Ukraine, the European community is open to Ukrainian 
schoolchildren, teachers and scientists. Hubs and special programs for supporting the 
Ukrainian educational and scientific sphere are being created. The NUS reform in Ukraine 
is a key element for integration into the European educational space because many 
provisions of this reform have common features with the principles of the European 
Community educational system. In particular, it is the formation of competencies necessary 
for successful self-realization in society, pedagogy based on the partnership between 
student, teacher and parents, trained and motivated teacher, having the freedom of 
creativity and developing professional, orientation to the student needs in the educational 
process, child-centeredness, inclusiveness of educational environment, etc. However, for 
effective European integration, Ukraine’s educational system must take a number of steps 
that will ensure the transformation of the domestic educational space into European. In 
particular, to create a road map for the entry of the Ukrainian education system into the 
European educational space, to expand the autonomy of educational institutions, to ensure 
appropriate training of scientific and pedagogical personnel, to reform the system of 
financing education in Ukraine, to introduce modern educational technologies, to improve 
the quality of teacher training, ensure international cooperation between educational 
institutions, etc.
Keywords: general secondary education, European integration, New Ukrainian school, 
educational space, educational environment, inclusion, competencies.
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Анотація. Статтю присвячено реформуванню системи фінансового забезпечення 
закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), розробленню механізмів удосконалення 
інформаційно-аналітичного забезпечення в умовах адміністративно-територіаль-
ної децентралізації в Україні. Аналіз наукових джерел із питань фінансування освіт-
ньої галузі засвідчив, що процеси трансформації фінансового забезпечення шкільної 
освіти в Україні орієнтовані на європейські стандарти та враховують досвід провід-
них країн ЄС. Досліджено підходи й способи фінансування загальної середньої освіти в 
країнах-членах ЄС, зокрема Фінляндії, Естонії, Німеччині. Установлено, що запрова-
дження принципів децентралізації в системі освіти позитивно впливає на функціону-
вання ЗЗСО, сприяє повній самореалізації педагогів, покращенню здобутих учнями 
знань, зменшенню впливу їхнього соціально-економічного статусу на успішність у 
школі. Наведено результати аналітичного дослідження щодо ефективності викори-
стання коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2021 р. 
Описано міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, 
заплановані на 2022 р., та відзначено негативний вплив військової агресії рф проти 
України, через що частину субвенцій не буде профінансовано. Обґрунтовано необхід-
ність подальших наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення інформаційно- 
аналітичного забезпечення процесу фінансування й обліку використання коштів із 
державного та місцевих бюджетів на всіх рівнях управління шкільною освітою.
Ключові слова: загальна середня освіта, євроінтеграція, бюджет освіти, міжбюджет-
ні трансферти, фінансування, субвенція.
JEL classification: F15, H41, H52, I22, I28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-4-98-117.

Процеси трансформації загаль-
ної середньої освіти орієнтуються 
на високі європейські стандарти, що 
потребує значних фінансових, кадро-

вих, матеріально-технічних ресур-
сів. За таких обставин покращення 
моделі фінансового забезпечення є 
надзвичайно важливим і актуальним 
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завданням, оскільки здійснювані на-
разі заходи з управління фінансови-
ми потоками не забезпечують ефек-
тивне витрачання коштів освітніми 
закладами. 

Питання реформування фінансо-
вої системи, ефективності й резуль-
тативності використання фінансових 
коштів у сфері загальної середньої 
освіти є предметом уваги багатьох ві-
тчизняних та зарубіжних дослідників.

Теоретичним і практичним аспек-
там фінансового забезпечення освіти 
присвячено праці таких українських 
науковців, як В. Андрущенко, В. Ба-
зилевич, Т. Боголіб, В. Геєць, Т. Єфи-
менко, Т. Затонацька, В. Ковтунець, 
В. Лойко, С. Лондар, Т. Оболенська та 
ін. Серед іноземних учених, що при-
діляли увагу дослідженню фінан-
сування системи освіти, – Г. Беккер, 
А. Ватер, Дж. Вейзе, Я. Герчинський, 
К. Ерроу, Дж. Кейн та ін.

С. Лондар і група науковців Дер-
жавної наукової установи «Інститут 
освітньої аналітики» [1] досліджува-
ли питання трансформації системи 
загальної середньої освіти в Україні 
в умовах реформи децентралізації, 
яка покликана забезпечити розши-
рення участі територіальних громад 
в управлінні, підвищити їхню відпо-
відальність перед місцевим населен-
ням за свою роботу. Дослідники наго-
лошують, що важливою передумовою 
спільного успіху реформи децентра-
лізації та освітніх перетворень є вдо-
сконалення механізму фінансування 
шкільної освіти. У науковій праці ви-
світлено європейський досвід децен-
тралізації, котрий дає змогу виявити 
низку важливих закономірностей, 
у т. ч. щодо трансформації системи 
місцевого фінансового забезпечення. 
Науковцями запропоновано методи 

моделювання для визначення взає-
мозв’язку чисельності учнів у школі, 
наповнюваності класів і середніх ви-
трат на навчання одного учня за ра-
хунок коштів освітньої субвенції з ме-
тою оцінки можливостей підвищення 
ефективності використання бюджет-
них видатків на освіту. 

Т. Боголіб [2] вивчала проблеми фі-
нансового забезпечення освітньої га-
лузі України, зокрема проаналізувала 
нормативно-правову базу, що регулює 
процеси фінансування освіти; обсяги 
видатків на освітню галузь і структу-
ру видатків зведеного бюджету Украї-
ни на освіту. Дослідницею запропоно-
вано напрями розв’язання проблем 
фінансового забезпечення освітньої 
галузі країни, а саме: підвищення рів-
ня фінансового забезпечення шляхом 
оптимізації мережі освітніх установ; 
подальший розвиток освітнього фан-
дрейзингу, тобто залучення додатко-
вих джерел; оптимізація й підвищен-
ня ефективності державних видатків, 
збільшення видатків на соціальну 
сферу; забезпечення прозорості дер-
жавних закупівель; виведення еко-
номіки з тіні; перехід на проєктне та 
програмно-цільове фінансування; 
запровадження в освітній галузі дер-
жавно-приватного партнерства. 

Т. Затонацька, О. Герасименко, 
Д. Мартинович, М. Лаврентьєв у своїх 
працях [3; 4] досліджували інститу-
ціональний інструментарій форму-
вання видатків на загальну серед-
ню освіту в Україні, проаналізували 
динаміку видатків державного й 
місцевих бюджетів, зарубіжний дос-
від фінансування розвитку освіти 
та перспективи його застосування 
в Україні. Науковці наголошують, 
що система місцевого самовряду-
вання з незалежними бюджетами та 
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сильною інституційною автономі-
єю, створення якої динамічно відбу-
вається в Україні з імплементацією 
елементів європейських моделей, 
має взяти на себе повну відповідаль-
ність за фінансове забезпечення 
функціонування закладів загальної 
середньої освіти. Дослідниками про-
ведено аналіз освітньої субвенції, 
яка спрямовується на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних праців-
ників, визначено перелік показників 
і чинників, що істотно впливають на 
її розподіл між ЗЗСО. Зокрема, ними 
запропоновано запровадити норма-
тив вартості наданої бюджетної ос-
вітньої послуги окремо для кожного 
типу ЗЗСО, що уможливить урахуван-
ня специфіки кожного закладу осві-
ти в наданні освітніх послуг.

У свою чергу, К. Кузнєцов [5] за-
уважує, що ефективність фінансу-
вання сфери освіти пов’язана з до-
сягненням цілей освітньої політики 
у визначених обсягах фінансових 
ресурсів. Він зазначає, що в умовах 
фінансової нестабільності бюджет-
ні кошти, як правило, надаються на 
покриття витрат з оплати праці й ко-
мунальних послуг. Брак фінансових 
ресурсів негативно позначається на 
організації навчального процесу та 
якості освітніх послуг. Тому в такій 
ситуації актуальним завданням дер-
жавної політики є підвищення ефек-
тивності бюджетних механізмів та 
пошук інших джерел фінансування. 

В. Лойко [6] вважає, що для вдо-
сконалення механізму фінансування 
загальної середньої освіти в Україні 
доцільно застосувати досвід розвину-
тих країн щодо побудови фінансових 
відносин між державою й закладами 
освіти на основі концепції субсидіар-
ності, згідно з якою рішення з відпо-

відних питань повинні прийматися на 
тому рівні, на якому вони виникають, 
а послуги мають надаватись органами 
того управлінського рівня, що най-
більш наближений до споживача. Щоб 
оптимізувати фінансування витрат 
для ЗЗСО, автор пропонує використо-
вувати зарубіжний досвід, а також на-
водить основні принципи концепції 
субсидіарності, а саме: установи вищо-
го рівня підпорядкування (наприклад, 
обласні департаменти / управління 
освіти і науки чи відділи освіти терито-
ріальних громад) можуть втручатись 
у фінансову діяльність ЗЗСО тільки в 
разі, якщо сам заклад продемонстру-
вав нездатність вирішувати фінансові 
питання самостійно; державна допо-
мога надається ЗЗСО у випадках реалі-
зації масштабних проєктів і заходів, які 
сприяють фінансовій автономії школи 
та розширенню її повноважень; розпо-
діл повноважень між різними рівнями 
в усіх сферах, ураховуючи й фінансову 
складову, означає, що капітальний ре-
монт, реконструкція, перепідготовка 
кадрів та ряд інших функцій як здій-
снюються, так і фінансуються на ви-
щому рівні, а все інше є прерогативою 
самого закладу, на що він має отриму-
вати кошти з бюджету. 

В. Дем’янишин [7] зазначає, що ле-
вову частку освітніх функцій викону-
ють територіальні громади за раху-
нок бюджетних субвенцій та власних 
бюджетних ресурсів. Тому процес 
фінансового забезпечення закладів 
освіти цих громад включає державне 
фінансове планування, фінансове ре-
гулювання й фінансування. Успішне 
забезпечення реалізації цього про-
цесу залежить від якісної державної 
законодавчої та нормативної бази, а 
також актів органів місцевого само-
врядування.
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На думку міжнародного експерта 
Я. Герчинського, що проводить нау-
кові дослідження та здійснює впро-
вадження шведсько-українського 
проєкту «Підтримка децентралізації 
в Україні», для підвищення ефектив-
ності використання державних ко-
штів та надання якісних освітніх по-
слуг у сфері загальної середньої осві-
ти необхідно в найкоротший термін 
оптимізувати мережу вітчизняних 
ЗЗСО [8]. Також експертом запропо-
новано зміни до формульного розпо-
ділу освітньої субвенції, визначено 
основні критерії та фінансово-еко-
номічні важелі підвищення ефектив-
ності управління загальною серед-
ньою освітою на всіх його рівнях. 

Високо оцінюючи внесок вітчиз-
няних авторів у вирішення питань 
фінансування закладів освіти, необ-
хідно звернути увагу на об’єктивну 
потребу в подальшому поглибленні 
теоретичних досліджень і розв’я-
занні проблем у сфері фінансового 
забезпечення та бухгалтерського 
обліку з урахуванням різних джерел 
надходжень фінансових ресурсів, а 
також у створенні в системі загаль-
ної середньої освіти сучасної інфор-
маційно-аналітичної системи управ-
ління фінансовими ресурсами.

Метою нашої статті є вивчення 
досвіду європейських країн у сфері 
фінансування загальної середньої 
освіти та його використання в про-
цесі трансформації шкільної освіти 
й розроблення механізмів удоскона-
лення інформаційно-аналітичного 
забезпечення в умовах адміністра-
тивно-територіальної децентраліза-
ції в Україні.

Договір про функціонування Євро-
пейського Союзу визначає, що у сфе-
рі надання освітніх послуг ЄС сприяє 

підвищенню якості освіти, проводить 
політику професійного навчання, 
заохочуючи співпрацю між держава-
ми-членами. У кожній країні ЄС функ-
ціонують власні системи освіти, які 
сформувались упродовж багатьох ро-
ків і мають національні особливості. 

У 2018 р. Рада Європи прийняла 
оновлений документ «Рекомендації 
щодо ключових компетенцій для нав-
чання впродовж життя» [9], який ви-
значає вісім ключових компетенцій, 
необхідних людині для здорового та 
активного способу життя, самореа-
лізації й соціальної інтеграції, а саме: 
грамотність; багатомовність; обчис-
лювальні, наукові та інженерні нави-
чки; цифрові й технологічні компе-
тенції; комунікативність і здатність 
приймати нові компетенції; активна 
громадянська позиція; підприємли-
вість; культурна обізнаність та само-
вираження. Набуття цих компетенцій 
кожною людиною і є результатом ро-
боти системи освіти в кожній державі.

Розглянемо систему управління 
загальною середньою освітою та ор-
ганізацію фінансового забезпечення 
шкіл на прикладі низки європей-
ських країн. 

Система шкільної освіти у Фін-
ляндії є однією з найкращих у ЄС, 
а у світі вона посідає п’яте місце, 
поступаючись чотирьом системам 
азійських країн. Освіта у Фінляндії 
безкоштовна, як і навчальні матеріа-
ли, щоденне шкільне харчування, ме-
дичні й соціальні послуги, екскурсії, 
транспорт від дому до школи, якщо 
шлях до неї довгий або небезпечний. 
Здобуття обов’язкової базової освіти 
здійснюється за одноструктурною 
системою та розраховане на дев’ять 
років (початковий рівень середньої 
освіти в країні відсутній).
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Міністерство освіти і культури 
Фінляндії є найвищим органом вла-
ди в системі освіти, визначає освітню 
політику та відповідає за підготовку 
освітнього законодавства. Фінське 
національне агентство з питань осві-
ти є національним агентством роз-
витку, яке тісно співпрацює з мініс-
терством у визначенні освітніх цілей, 
змісту й методів дошкільної, базової, 
старшої середньої освіти та навчан-
ня дорослих. Агентство також відпо-
відає за розроблення й затверджен-
ня національних базових навчальних 
програм і вимог до кваліфікацій для 
базової, загальної та професійної 
старшої середньої освіти, а також 
контролює й розвиває витрати на 
освіту, надані державні субсидії.

Місцеві органи влади (муніципа-
літети або комуни) несуть відпові-
дальність за організацію дошкільної 
та базової середньої освіти на міс-
цевому рівні, а також займаються 
розподілом фінансування, наймом 
персоналу, забезпеченням шкіл не-
обхідними матеріально-технічни-
ми засобами. Фінансова автономія 
шкіл залежить від рішення відділу 
освіти муніципалітету, й досить ча-
сто школи самостійно вирішують, як 
використовувати кошти. У загаль-
ній структурі фінансування освіти 
Фінляндії приватний сектор стано-
вить лише 2,6 %, тож левову частку 
фінансує держава та муніципалітети 
(комуни). Обсяги фінансування базо-
вої середньої освіти розподіляються 
між державою й муніципалітетами в 
пропорції 25 і 75 %. Водночас муні-
ципалітети мають повну автономію 
у вирішенні питань щодо розподілу 
коштів, отриманих від держави. За-
уважимо також, що у 2019 р. у серед-
ньому 35 % муніципальних видатків 

було спрямовано на освіту та культу-
ру [10]. Раз на рік школи чи муніци-
палітети подають звітність про свої 
витрати Фінському національному 
агентству з питань освіти та Статис-
тичному управлінню Фінляндії. 

Система освіти в Естонії, за ре-
зультатами моніторингового дослі-
дження PISА-2018, також визнана 
однією з найкращих систем шкільної 
освіти в ЄС. У 2015 р. учні Естонії за 
показниками з математики й при-
родничих наук навіть випередили 
учнів Фінляндії. Таких результатів 
було досягнуто завдяки децентра-
лізації естонської шкільної системи: 
школам було надано ширшу автоно-
мію, право вибору навчальної про-
грами, розподілу бюджету, а також 
вирішення питань кадрового забез-
печення. Батьки отримали право й 
можливість обирати школу для своїх 
дітей, що привело до конкуренції між 
школами за учнів. Зазначимо також, 
що в Естонії соціально-економічний 
статус учня значно менше впливає 
на успішність у школі, ніж у більшо-
сті інших країн ЄС, таких як Австрія, 
Франція чи Німеччина.

Принципи організації системи 
освіти в Естонії визначено в Зако-
ні про освіту, де чітко розподілено 
відповідальність між державою, міс-
цевою владою та школою. Органом 
влади у сфері освіти в цій країні є  
Міністерство освіти та досліджень. 

В Естонії функціонують шкіль-
ні заклади трьох форм власності: 
державні, комунальні й приватні.  
У 2020/2021 н. р. 90 % учнів основної 
та старшої школи навчалися в муні-
ципальних школах (83 % загальної 
кількості шкіл), 6 % учнів – у приват-
них (11 %), 4 % – у державних (6 %) 
[10]. Від форми власності закладів 
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залежить і джерело їх фінансування. 
Державні й муніципальні заклади 
мають право надавати платні по-
слуги для отримання додаткових 
коштів. Щоб гарантувати всім уч-
ням право на безкоштовну загальну 
освіту, муніципальним і приватним 
школам на рівних засадах надається 
допомога з державного бюджету на 
оплату праці вчителів і керівників, 
підвищення їхньої кваліфікації, на 
підручники й навчальні посібники, 
забезпечення шкільними обідами уч-
нів та на інвестиційні витрати. Крім 
того, центральна влада виділяє кош-
ти на покриття витрат, пов’язаних зі 
створенням при школах інтернатів. 
Розмір державної допомоги зале-
жить від чисельності учнів і кілько-
сті класів у школах. Муніципалітетам 
надано право вирішувати, як вико-
ристовувати кошти та розподіляти їх 
між школами. У 2019 р. фінансування 
загальної освіти проведено таким 
чином: 73 % – місцевими муніципалі-
тетами, 27 % – центральним урядом. 

Освітня система Німеччини за-
рекомендувала себе як одна з най-
кращих класичних систем, котра 
складається з початкової, середньої 
та вищої школи. Відповідальність за 
систему освіти розподілена між Фе-
дерацією та адміністративно-тери-
торіальними одиницями найвищого 
рівня (землями). У складі федераль-
ного уряду функціонує Федеральне 
міністерство освіти та досліджень, 
яке відповідає за політику, коорди-
націю й законодавство щодо профе-
сійної підготовки та безперервної 
освіти, фінансової допомоги учням 
і студентам, а також надає фінансо-
ву підтримку досліджень у всіх га-
лузях економіки. Крім того, Постій-
на конференція міністрів освіти та 

культури земель країни, до складу 
якої входять представники кожної із 
16 федеральних земель, забезпечує 
організацію, планування й координа-
цію діяльності всієї шкільної систе-
ми [10]. Слід зауважити, що фінансу-
вання на оплату праці педагогічного 
персоналу здійснюється за рахунок 
федеральних земель, а витрати на ін-
ший персонал і матеріальні потреби 
шкіл оплачує місцева влада.

Навчальні заклади в Німеччині 
поділяються на державні, комуналь-
ні, релігійні та приватні. Державні 
й комунальні школи спільно утри-
муються федеральними землями та 
місцевими органами влади. Релігійні 
школи фінансуються католицькою 
чи протестантською церквами за ра-
хунок власних коштів, але інколи з 
батьків береться невелика плата за 
навчання. Приватні заклади одержу-
ють певну фінансову підтримку від 
земель у вигляді одноразового внеску 
або субсидії, які розраховуються на 
основі статистичних даних. Окрім 
цього, надається фінансова допомога 
на будівництво, безоплатне надання 
навчальних посібників, пенсійне за-
безпечення вчителів за віком тощо. 

З 2008 р. Федеральне статистичне 
відомство Німеччини готує щорічний 
звіт про фінансування освіти від іме-
ні Федерального міністерства освіти 
та наукових досліджень за погоджен-
ням із Постійною конференцією міні-
стрів освіти та культури. Фінансовий 
звіт містить найважливішу інфор-
мацію про бюджет освіти. Так, згідно 
зі звітом про фінансування освіти у 
2020 р., державний сектор витратив 
на загальноосвітні й професійно-тех-
нічні школи 76,8 млрд євро, з них ви-
датки земель становили 62,0 млрд 
євро (80,7 %), місцевих органів вла-
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ди – 13,9 млрд євро (18,1 %), феде-
ральні витрати – 0,9 млрд євро (1,2 %) 
[10]. Для збалансування шкільних ви-
трат місцева влада отримує відшкоду-
вання або одноразові асигнування із 
федерального земельного бюджету у 
вигляді грантів чи субсидій. 

Отже, зарубіжний досвід показує, 
що максимально ефективно пробле-
ми територіальних громад розв’я-
зуються тільки на місцевому рівні.  
В Україні завдяки реформам з децен-
тралізації також розширено права 
органів місцевого самоврядування 
щодо прийняття управлінських рі-
шень, зокрема в системі фінансових 
ресурсів і контролю. 

Законом України «Про освіту» ав-
тономію закладів освіти визначено 
як право суб’єкта освітньої діяльно-
сті на самоврядування, яке полягає в 
його самостійності, незалежності та 
відповідальності в прийнятті рішень 
щодо академічних (освітніх), орга-
нізаційних, фінансових, кадрових та 
інших питань діяльності, що прова-
диться в порядку та межах, визна-
чених законодавством [11]. Законом 
України «Про повну загальну серед-
ню освіту» не тільки підтверджено, а 
й закріплено та розширено автоном-
ні повноваження закладів загальної 
середньої освіти, визначено поняття 
академічної, організаційної, кадрової 
й фінансової автономії [12].

На нашу думку, важливою сфе-
рою автономії школи є її фінанси й 
управління ними. Фінансування та 
облік видатків ЗЗСО здійснюють-
ся за двома складовими. Перша – це 
поточні витрати, зокрема зарплата 
вчителів та іншого персоналу, нара-
хування на заробітну плату, витрати 
на матеріали, обладнання, інвентар 
і медикаменти, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв; друга – це ін-
вестиційні витрати, до яких віднесе-
но придбання основного обладнання 
й предметів довгострокового корис-
тування, капітальне будівництво, ка-
пітальний ремонт, реконструкцію та 
реставрацію. Водночас необхідною 
умовою ефективного функціонуван-
ня ЗЗСО є порядок і умови формуван-
ня їхніх фінансових ресурсів та ана-
ліз використання коштів державного 
й місцевих бюджетів.

Найхарактернішими ознаками 
неефективного управління та вико-
ристання коштів державного й міс-
цевих бюджетів є: недоліки в плану-
ванні, відсутність обґрунтованого 
прогнозування та планування, необ-
ґрунтовані управлінські рішення, не-
цільове використання коштів, трива-
ле утримання залишків коштів освіт-
ньої субвенції без використання на 
реєстраційних рахунках розпорядни-
ків бюджетних коштів і на поточних 
рахунках навчальних закладів тощо. 

У Бюджетному кодексі України по-
рушується проблема забезпечення 
ефективного витрачання бюджетних 
коштів, обґрунтовується доцільність 
і необхідність здійснення оцінки, 
контролю за цим процесом; передба-
чено, що відповідальність за бюджет-
ні правопорушення настає в разі не-
цільового використання бюджетних 
коштів, порушення розпорядниками 
бюджетних коштів вимог щодо при-
йняття ними бюджетних зобов’язань 
тощо [13].

Для успішного аналізу викори-
стання фінансових ресурсів у сфері 
загальної середньої освіти, зокрема 
коштів цільових освітніх субвенцій у 
закладах, котрі надають загальну се-
редню освіту, необхідна інформацій-
на база, сформована на єдиних ме-



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

105

тодологічних принципах організації 
збору інформації, та інструментальні 
засоби опрацювання фінансових да-
них, що не тільки забезпечить вирі-
шення питань місцевого значення 
та контроль виконання запропоно-
ваних заходів, а й уможливить аналі-
тичне дослідження на національно-
му та регіональному рівнях.

Склад місцевих бюджетів України 
відображає особливості адміністра-
тивно-територіального поділу та 
специфіку функціонування місцевого 
самоврядування. Наразі в Україні іс-
нує 1463 бюджети, з них 24 обласних 
бюджети й бюджет м. Києва, 380 місь-
ких, 433 селищних і 625 сільських бю-
джетів. Після запровадження нового 
механізму бюджетного регулюван-
ня в Україні значна сума бюджетних 
коштів залишається в повному роз-
порядженні місцевих органів влади, 
що стимулює територіальні громади 
ефективніше наповнювати свої місце-
ві бюджети та контролювати видат-
ки, оскільки місцева влада самостійно 
розробляє кошториси доходів і видат-
ків та визначає напрями використан-
ня фінансових ресурсів.

Субвенції – це міжбюджетні транс-
ферти, призначені для використання 
на певну мету в порядку, визначеному 
органом, який прийняв рішення про 
надання субвенції. Субвенції можуть 
надаватись як із державного бюджету 
місцевим бюджетам, так і з одного міс-
цевого бюджету іншому. Відповідно до 
статей 1032 і 1033 Бюджетного кодексу 
України, залишки коштів за освітньою 
субвенцією та субвенцією на надання 
державної підтримки особам з особли-
вими освітніми потребами на кінець 
бюджетного періоду зберігаються на 
рахунках відповідних місцевих бюдже-
тів і використовуються в наступному 

бюджетному періоді з урахуванням 
цільового призначення субвенції, а та-
кож на оновлення матеріально-техніч-
ної бази закладів освіти державної та 
комунальної власності [13].

На рис. 1 наведено схему організа-
ції фінансового забезпечення закла-
дів освіти за рахунок міжбюджетних 
трансфертів і власних коштів місце-
вих бюджетів.

У межах виконання науково-до-
слідної роботи «Оцінювання ефектив-
ності використання ресурсного забез-
печення в контексті надання якісних 
послуг для здобуття загальної серед-
ньої освіти» (ДР № 0121U111941) 
нами проведено аналіз використання 
територіальними громадами України 
коштів освітньої субвенції та місце-
вих бюджетів, спрямованих на опла-
ту праці педагогічних працівників у 
2021 р., і підготовлено аналітичну за-
писку [14].

Інформаційною базою проведено-
го аналітичного дослідження слугу-
вали закони України, Бюджетний ко-
декс України, нормативні акти, що ре-
гулюють фінансову політику в галузі 
освіти в Україні, звітно-аналітичні 
дані Державної казначейської служби 
України, оперативна інформація, от-
римана від департаментів/управлінь 
освіти і науки обласних і Київської 
міської державних адміністрацій, 
щодо використання територіальними 
громадами (ТГ) коштів освітньої суб-
венції та власних надходжень із місце-
вих бюджетів на утримання ЗЗСО. 

Аналіз виконано для ЗЗСО в розрі-
зі рівнів бюджетів (обласні бюджети, 
бюджети міських, селищних, сіль-
ських ТГ) за такими показниками: се-
редній розмір заробітної плати (з на-
рахуваннями) педагогічних праців-
ників ЗЗСО, середня надбавка педа-
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гогів за престижність праці, середня 
вартість навчання в розрахунку на 
одного учня, середня кількість учнів 
на одного вчителя. Оцінка середніх 
витрат коштів із державного бюдже-
ту на одного учня в ЗЗСО проводила-
ся на основі фактично використано-
го обсягу коштів освітньої субвенції 
на оплату праці за 2021 р. і даних про 
чисельність учнів. Загалом по Україні 
такі витрати становлять 22 295 грн. 
Вищою від середнього значення по 
Україні вартість навчання одного 
учня була в ЗЗСО, що фінансуються 
з бюджетів сільських і селищних ТГ 
(відповідно 28 672 та 27 626 грн), а 
найнижчою – в бюджетах міських ТГ 

і бюджеті м. Києва (відповідно 18 983 
та 17 205 грн) [14]. Для прикладу,  
на рис. 2 показано взаємозв’язок 
середньої вартості навчання одно-
го учня та наповнюваності класів у 
ЗЗСО, що фінансуються з бюджетів 
сільських ТГ України. 

Далі розглянемо особливості фі-
нансування закладів освіти з дер-
жавного бюджету за рахунок коштів 
субвенцій у 2022 р. Законом України 
«Про Державний бюджет України на 
2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX 
для закладів освіти було передба-
чено 6 субвенцій на загальну суму 
112,9 млрд грн [15], із них найбільше 
коштів (95,7 %) передбачалося спря-

Рис. 1. Схема організації фінансового забезпечення закладів освіти, що надають 
загальну середню освіту, за рахунок міжбюджетних трансфертів із державного 

бюджету та коштів місцевих бюджетів
Побудовано авторами за: [13]. 
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мувати на освітню субвенцію. У зв’яз-
ку з повномасштабною військовою 
агресією рф, розпочатою 24 лютого 
2022 р., Кабінетом Міністрів України 
прийнято постанови «Про спряму-
вання коштів до резервного фонду 
державного бюджету» від 01.04.2022 
№ 401 та від 10.03.2022 № 245, відпо-
відно до яких обсяг субвенцій, розпо-
рядником яких є Міністерство освіти 
і науки України, скоротився загалом 
на 13,4 % [16; 17]. У таблиці наведено 
планові обсяги субвенцій, а також їх 
зміни за кодами програмної класифі-
кації видатків та кредитування дер-
жавного бюджету.

Як свідчить наведена в таблиці ін-
формація, обсяги чотирьох субвенцій 
було скорочено на 100 %, а освітньої 
субвенції й субвенції на надання під-
тримки осіб з особливими освітніми 
потребами – на 10 %. 

Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до по-
рядків та умов, затверджених поста-
новами Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2015 р. № 6 і від 14 люто-
го 2017 р. № 88» від 26.03.2022 № 365 
внесено зміни до порядків розподілу 
і використання освітньої субвенції та 
субвенції на надання державної під-
тримки особам з особливими освітні-

Рис. 2. Середня наповнюваність класів та середні фактичні витрати  
на одного учня з коштів освітньої субвенції в бюджетах сільських 

територіальних громад у регіональному розрізі, осіб, грн
Побудовано авторами за: [14].
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Т а б л и ц я
Планові обсяги субвенцій для місцевих бюджетів  

із загального фонду державного бюджету 2022 р., тис. грн

Код про-
грамної 

класифікації 
видатків та 

кредитуван-
ня державно-

го бюджету

Найменування 
згідно з програмною класифікацією 

видатків та кредитування  
державного бюджету

Усього Видатки  
споживання

Видатки 
розвитку

2211190 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 108 043 838,1 108 043 838,1 0,0

Зменшення відповідно до постанови КМУ 
від 01.04.2022 № 401 -10 804 383,8 -10 804 383,8 0,0

Зі змінами 97 239 454,3 97 239 454,3 0,0

2211210 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення навчально-прак-
тичних центрів сучасної професійної (про-
фесійно-технічної) освіти

250 000,0 0,0 250 000,0

Зменшення відповідно до постанови КМУ 
від 10.03.2022 № 245 -250 000,0 0,0 -250 000,0

Зі змінами 0,0 0,0 0,0

2211220 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтрим-
ки особам з особливими освітніми потре-
бами

504 458,3 376 043,5 128 414,8

Зменшення відповідно до постанови КМУ 
від 01.04.2022 № 401 -50 445,8 -37 604,3 -12 841,5

Зі змінами 454 012,5 338 439,2 115 573,3

2211230 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучас-
ної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа»

1 571 334,9 550 000,0 1 021 334,9

Зменшення відповідно до постанови КМУ 
від 10.03.2022 № 245 -1 571 334,9 -550 000,0 -1 021 334,9

Зі змінами 0,0 0,0 0,0

2211260 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми «Спро-
можна школа для кращих результатів»

1 000 000,0 0,0 1 000 000,0

Зменшення відповідно до постанови КМУ 
від 10.03.2022 № 245 -1 000 000,0 0,0 -1 000 000,0

Зі змінами 0,0 0,0 0,0

2211300 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення пожежної без-
пеки в закладах загальної середньої освіти

1 500 000,0 0,0 1 500 000,0

Зменшення відповідно до постанови КМУ 
від 10.03.2022 № 245 -1 500 000,0 0,0 -1 500 000,0

Зі змінами 0,0 0,0 0,0

Складено авторами за: [15–17].



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

109

ми потребами в частині розширення 
цілей використання залишків суб-
венцій, які накопичились на початок 
фінансового року. Ці зміни дали мож-
ливість територіальним громадам 
використовувати залишки субвенцій 
на заходи територіальної оборони, 
задоволення продовольчих потреб 
населення, евакуацію/вивезення/
переміщення цивільного населення 
тощо [18].

Освітня субвенція надається міс-
цевим бюджетам із метою фінансо-
вого забезпечення реалізації деле-
гованих органам місцевого самовря-
дування повноважень у сфері освіти 
та спрямовується на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних праців-
ників у навчальних закладах таких 
типів: ЗЗСО (початкові школи, гімна-
зії, ліцеї); спеціальні ЗЗСО для дітей, 
які потребують корекції фізичного 
та/або розумового розвитку; спеці-
алізовані ЗЗСО (школи, ліцеї, шко-

ли-інтернати, ліцеї-інтернати: мис-
тецькі, спортивні, військові (військо-
во-морські), наукові); заклади для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, дитячі будинки; навчаль-
но-реабілітаційні центри для дітей 
з особливими освітніми потребами, 
зумовленими складними порушен-
нями розвитку; заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти для 
здобуття повної загальної середньої 
освіти; заклади фахової передвищої 
освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти.

Запланований загальний обсяг ос-
вітньої субвенції на 2022 р. становив 
108,04 млрд грн (включаючи резерв 
у розмірі 750,68 млн грн), а обсяг за-
лишка освітньої субвенції загалом 
по Україні станом на 1 січня 2022 р. – 
5,66 млрд грн.

На рис. 3 наведено планові об-
сяги освітньої субвенції на 2022 р. 

Рис. 3. Обсяги освітньої субвенції в розрізі регіонів: план на 2022 р.  
та залишок коштів станом на 1 січня 2022 р., млн грн

Побудовано авторами за: [15; 19].
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і залишки коштів станом на 1 січня 
2022 р. у розрізі регіонів. 

Відповідно до інформації, опри-
людненої на вебсайті Міністерства 
фінансів України, станом на 1 черв-
ня 2022 р. на рахунках місцевих бю-
джетів накопичено 10,212 млрд грн 
невикористаних залишків коштів ос-
вітньої субвенції (рис. 4). 

Отже, найбільші обсяги залишків 
за освітньою субвенцією спостері-
гаються в бюджетах міських ТГ, що 
становить 36,8 % загального обсягу 
залишків по Україні; далі за ранжу-
ванням ідуть бюджети сільських ТГ 
(20,6 %), обласні бюджети (19,4 %), 
бюджети селищних ТГ (19,2 %). Най-
менша частка залишка припадає на 
зведений бюджет м. Києва (4 %). 
Проведений у розрізі регіонів аналіз 
засвідчив, що найбільші за обсягом 
залишки коштів освітньої субвен-
ції спостерігаються в Харківській, 
Одеській, Київській, Донецькій та 
Дніпропетровській областях (рис. 5). 

Станом на 1 червня 2022 р. від-
сутні залишки освітньої субвенції 
тільки в 6 бюджетах територіальних 
громад, зокрема у Ворожбянській 
міській ТГ (Сумська обл.); Богород-
чанській селищній ТГ (Івано-Фран-
ківська обл.); Братській селищній ТГ 
(Миколаївська обл.); Гримайлівській 
селищній ТГ та Іванівській сільській 
ТГ (Тернопільська обл.); Ротмістрів-
ській сільській ТГ (Черкаська обл.). 
Водночас Міністерство фінансів 
України наголошує, що накопичені 
залишки можуть бути спрямова-
ні не тільки на заходи, визначені в 
довоєнний час, а й на потреби те-
риторіальної оборони, задоволен-
ня продовольчих потреб, евакуацію 
населення з небезпечних територій, 
оплату інших заходів, націлених на 
підтримку цивільного населення в 
умовах воєнного стану, зокрема об-
лаштування бомбосховищ у ЗЗСО 
для убезпечення освітнього процесу 
[20].

Рис. 4. Обсяги залишків коштів освітньої субвенції  
в розрізі рівнів бюджетів станом на 1 червня 2022 р., млн грн

Побудовано авторами за: [20].
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На 2022 р. передбачено субвен-
цію на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми по-
требами (ООП), а саме: сліпим дітям 
та зі зниженим зором, глухим та зі 
зниженим слухом, з тяжкими пору-
шеннями мовлення, із затримкою 
психічного розвитку, з порушеннями 
опорно-рухового апарату, з порушен-
ням інтелектуального розвитку, зі 
складними порушеннями розвитку 
(в т. ч. із розладами аутичного спек-
тра). Кошти спрямовуються до закла-
дів освіти, у яких навчаються ці осо-
би, таких типів: заклади дошкільної 
освіти (ЗДО), крім ЗДО (ясел-садків) 
компенсуючого типу, будинків ди-
тини, ЗДО (дитячих будинків) інтер-
натного типу; ЗЗСО, крім спеціаль-
них шкіл, санаторних шкіл, навчаль-
но-реабілітаційних центрів; ЗП(ПТ)О 
державної та комунальної форм 
власності. Кошти субвенції вико-
ристовуються на оплату проведення 
(надання) додаткових психолого-пе-
дагогічних і корекційно-розвитко-

вих занять (послуг), що визначені 
індивідуальною програмою розвит-
ку, та придбання спеціальних засобів 
корекції психофізичного розвитку, 
що дають змогу опанувати навчаль-
ну програму, для осіб з особливими 
освітніми потребами, які здобувають 
освіту в інклюзивних класах (групах) 
закладів освіти. 

Запланований обсяг субвенції 
на надання державної підтримки 
особам з ООП на 2022 р. загалом по 
Украї ні становить 504,5 млн грн, 
а обсяг залишка станом на 1 січня 
2022 р. – 204 млн грн (на рис. 6 ці дані 
наведено в розрізі регіонів України).

Виконані наукові дослідження 
доводять, що реформування систе-
ми фінансового забезпечення ЗЗСО в 
Україні здійснюється за принципом 
децентралізації, який застосовують 
провідні держави світу та краї ни-
члени ЄС у процесі постійного рефор-
мування національних систем освіти, 
що зумовлено розвитком і поширен-
ням цифрових технологій, зміною 

Рис. 5. Обсяги залишків коштів освітньої субвенції в розрізі регіонів  
станом на 1 червня 2022 р., млн грн

Побудовано авторами за: [20].
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стратегічних цілей, які визначають-
ся для шкільної освіти, збільшенням 
компетентностей, котрі має отрима-
ти здобувач повної загальної серед-
ньої освіти. 

Аналітичні дослідження показа-
ли: в країнах ЄС загальна середня 
освіта є обов’язковою й безоплатною, 
що забезпечується на рівні держави 
через субвенції та гранти. Варто за-
значити, що ряд країн ЄС надає повну 
автономію школам у питаннях вико-
ристання коштів, а частину функції 
розподілу й контролю передано на 
рівень місцевого самоврядування. 

Після набуття Україною 23 черв-
ня 2022 р. статусу кандидата в члени 
ЄС перед нею постають нові гори-
зонти та стратегічні завдання з ре-
формування сфери освіти, а також 
її фінансового забезпечення через 
надання міжбюджетних трансфер-
тів із державного бюджету місцевим 

бюджетам. Розподіл коштів освітньої 
субвенції відбувається на рівні Мі-
ністерства освіти і науки за допомо-
гою формули розподілу, яка враховує 
достовірні статистичні дані щодо 
чисельності учнів, кількості та на-
повнюваності класів, типів закладів 
тощо. Це є одним із кроків на шляху 
до надання самостійності ЗЗСО в пи-
таннях розподілу й використання фі-
нансових ресурсів. Водночас щорічно 
формула розподілу коштів освітньої 
субвенції доопрацьовується, до неї 
вносяться корективи на основі ре-
зультатів аналітичних досліджень. 

У процесі аналізу використання 
коштів освітньої субвенції терито-
ріальними громадами України за 
2021 р. нами виявлено проблемні 
питання, пов’язані з накопиченням 
залишків коштів освітньої субвен-
ції, що може свідчити про нерівно-
мірний розподіл коштів субвенції за 

Рис. 6. Обсяги субвенції на надання державної підтримки особам  
з особливими освітніми потребами в розрізі регіонів:  

план на 2022 р. та залишок коштів станом на 1 січня 2021 р., млн грн
Побудовано авторами за: [15; 19].
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допомогою формули, невраховані 
чинники, котрі впливають на витра-
чання коштів, або про так звану еко-
номію коштів місцевими органами 
самоврядування [14]. 

Таким чином, в основі раціональ-
ного використання коштів держав-
ного й місцевих бюджетів на фінансу-
вання шкільної освіти в Україні мають 
бути ефективні та вчасні рішення ор-
ганів місцевого самоврядування. Саме 
від них залежить якість і доступність 
освіти, а також можливість підвищен-
ня рівня оплати праці педагогів за ра-
хунок власних джерел. Починаючи з 
2021/2022 н. р. МОН вжито певних за-
ходів щодо переходу на індивідуальну, 

деперсоніфіковану інформацію про 
педагогічних працівників та здобува-
чів освіти, створення на цій основі ін-
формаційних баз даних статистичних 
і аналітичних показників. Це дасть 
змогу поліпшити розподіл коштів ос-
вітньої субвенції та зменшити зали-
шок її невикористаних коштів.

Додаткового дослідження та ви-
рішення в найближчій перспективі 
потребують питання розроблення 
звітної фінансової й статистичної ін-
формації про використання коштів 
освітньої субвенції та власних надхо-
джень місцевих бюджетів на рівні як 
територіальних громад, так і кожно-
го ЗЗСО.

Список використаних джерел
1. Londar S., Gapon V., Lytvynchuk A., Tereshchenko H., Londar L. School Education Financing 

in the Context of Decentralization: Cases of Ukraine. Revista Romaneasca pentru Educatie 
Multidimensionala. 2022. Vol. 14. No. 3. P. 101–125. DOI: https://doi.org/10.18662/
rrem/14.3/600.

2. Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми 
та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. № 8. С. 1–6. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/econ_2015_8_2.

3. Затонацька Т., Герасименко О., Лаврентьєв М. Інституціональний інструментарій 
формування видатків на загальну середню освіту в Україні. Фінанси України. 2018. 
№ 8. С. 91–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_8_9.

4. Мартинович Д. Є., Затонацька Т. Г., Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М., Малише-
ва О. П. Чинники впливу на фінансування загальної середньої освіти на різних рівнях 
бюджетної системи України / ДНУ «Ін-т освітньої аналітики». Київ, 2018. URL: https://
iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/13_AZ_Zatonats_ka_TG_2018_full2.pdf.

5. Кузнєцов К. Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної 
середньої освіти. Освітня аналітика України. 2017. № 1. С. 70–84. DOI: https://doi.org/ 
10.32987/2617-8532-2017-1-70-84.

6. Лойко В. В., Поздєєва К. В., Маляр С. А. Теоретико-методичні засади та проблеми 
функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти. Європей-
ський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2020. № 1(5). С. 68–78. 
DOI: http://doi.org/10.32750/2020-0106.

7. Дем’янишин В. Сучасні реалії фінансового забезпечення закладів освіти об’єдна-
них територіальних громад. Сьомі Всеукраїнські наукові читання пам’яті С. І. Юрія, 
м. Тернопіль, 16 листоп. 2021 р. С. 39–43. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ 
316497/44854/1/%D0%94%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B
8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.pdf.



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

114

8. Герчинський Я. Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання. Київ : Юстон, 
2017. 152 с. URL: http://education-ua.org/ua/analytics/1040-finansi-osviti-v-ukrajini-
okremi-strategichni-pitannya.

9. Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG.

10. Eurydice / European Commission. URL: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu. 
11. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.

gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
12. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
13. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.
14. Гапон В. В., Барабаш О. А., Шараєвська М. І., Дерепа Т. С. Аналіз використання коштів 

освітньої субвенції та власних коштів місцевих бюджетів на оплату праці педагогічних 
працівників у закладах загальної середньої освіти в 2021 році / ДНУ «Ін-т освітньої 
аналітики». Київ, 2022. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/7_az_
gapon_osvitnya-subvencziya-za-2021.pdf.

15. Про Державний бюджет України на 2022 рік : Закон України від 02.12.2021 
№ 1928-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text.

16. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету : постано-
ва Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/401-2022-%D0%BF#Text.

17. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету : постано-
ва Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/245-2022-%D0%BF#Text.

18. Про внесення змін до порядків та умов, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 14 лютого 2017 р. № 88 : постанова 
Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/365-2022-%D0%BF#n2.

19. Про використання залишків коштів за субвенціями : лист Міністерства освіти 
і науки України від 28.03.2022 № 1/3708-22. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
vikoristannya-zalishkiv-koshtiv-za-subvenciyami.

20. Мінфін: У місцевих бюджетах знаходиться понад 10 млрд грн залишків освітньої 
субвенції / Міністерство фінансів Україн. 2022. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/
minfin_u_mistsevikh_biudzhetakh_znakhoditsia_ponad_10_mlrd_grn_zalishkiv_osvitnoi_
subventsii-3504.



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 4 (20)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

115

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

Olena Barabash
SSI «Institute of Educational Analytics», Kyiv, Ukraine, o_barabash@mon.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2545-0369

Kateryna Chytaieva 
SSI «Institute of Educational Analytics», Kyiv, Ukraine, katti@online.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0688-8269

THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES  
ON THE PROSPECTS OF REFORMING THE FINANCIAL SYSTEM 

OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE
Abstract. The article considers theoretical and practical aspects of financing general 
secondary education in Ukraine and the European Union member states, in particular in 
Finland, Estonia and Germany. Studies of Ukrainian and foreign researchers on the problems of 
the decentralization of secondary education management, expanding the autonomy of 
education authorities at the local level, and establishing the rights and responsibilities of the 
institutions both in educational processes and in financial support were analyzed. The article 
justifies the importance of implementation of the reform of decentralization in Ukraine, as a 
result of which the rights of local self-government bodies in making managerial decisions, in 
particular in the system of financial resources and control, have been expanded. Analytical 
indicators of the efficiency of the use of funds of educational subsidies allocated for payment of 
salaries of teaching staff in 2021 are provided, and the relationship between the cost of 
education per student and the number of classes in the general secondary education institutions 
is established. The example of the rural territorial communities helped to prove that the larger 
the number of classes in the general secondary schools, the lower the cost of education per 
student. The most common factors of mismanagement and misuse of public and local budgets 
were identified, in particular the lack of sound forecasting and planning; the misuse of financial 
resources; unreasonable management decisions; long-term maintenance of the balances of 
educational subvention funds without the use of the accounts of budget fund managers and the 
current accounts of educational institutions, etc. The planned amounts of the educational 
subvention and the subvention for the provision of support for persons with special educational 
needs for 2022, as well as the remaining unused funds under these subventions, were analyzed 
in detail. The volumes of the sequestration of subventions, which took place as a result of the 
military aggression of the russian federation against Ukraine are given. Further research will 
include the systematization and development of financial reporting forms for a comprehensive 
analysis of the use of financial resources at all levels of school education management. 
Keywords: general secondary education, European integration, education budget, 
interbudgetary transfers, financing, subvention.
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СТАТИСТИКА ОСВІТИ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан гармонізації державної статистич-
ної діяльності з вимогами Європейської статистичної системи. Проаналізовано нор-
мативну базу виконання зобов’язань щодо статистики й обміну інформацією між  
Ук раїною та Європейським Союзом. Розглянуто законопроєкт про внесення змін  
до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності в частині змін до 
Закону України «Про освіту». Охарактеризовано деякі особливості розвитку освітніх 
систем на світовому рівні. Окреслено умови, необхідні для забезпечення порівнянності 
даних і показників освіти на міжнародному рівні. Описано Міжнародну стандартну 
класифікацію освіти для подання порівнянних на міжнародному рівні статистичних 
даних. Проаналізовано відповідність охоплення різних вікових груп вітчизняними 
освітніми програмами міжнародним стандартам. Досліджено охоплення учнів освіт-
німи програмами порівняно з країнами – членами й кандидатами в члени ЄС. Зауваже-
но, що Україною виконано значний обсяг робіт щодо імплементації зобов’язань на шля-
ху євроінтеграції, незважаючи на надзвичайну ситуацію у зв’язку з неспровокованим 
повномасштабним військовим вторгненням росії. Визначено стан інтеграції системи 
статистики освіти України в європейський простір.
Ключові слова: статистика освіти, євроінтеграція, міжнародна стандартна кла-
сифікація освіти, рівень охоплення освітою.
JEL classification: I20, І28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-4-118-127.

Інтеграція до Європейського Со-
юзу має вирішальні геополітичні на-
слідки для України. У кожної країни 
свій шлях до членства в ЄС. Відно-
сини між нашою державою та Євро-
союзом були започатковані в грудні 
1991 р., коли міністр закордонних 
справ Нідерландів повідомив про 
офіційне визнання незалежності 
України [1]. 16 вересня 2014 р. Євро-

пейським парламентом і Верховною 
Радою України було ратифіковано 
Угоду про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторо-
ни (далі – Угода про асоціацію) [2], а 
23 червня 2022 р. Європейська рада 
на саміті в Брюсселі ухвалила рішен-
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ня про надання Україні статусу краї-
ни-кандидата на членство в ЄС. 

Україною виконано велику роботу 
з імплементації зобов’язань, перед-
бачених Угодою про асоціацію. Серед 
обов’язкових завдань зазначеної уго-
ди – гармонізація національної ста-
тистичної системи з європейськими 
нормами й стандартами, створення 
умов для провадження діяльності 
органів національної системи дер-
жавної статистики згідно із загально-
прийнятими принципами світової та 
європейської статистичної практики. 

Важливою умовою євроінтеграції 
є адаптація законодавства України 
до законодавства ЄС. Так, із метою 
подальшої імплементації стандартів, 
правил і рекомендацій ЄС та інших 
міжнародних організацій у націо-
нальну статистичну практику Дер-
жстатом України розроблено проєкт 
Закону про офіційну статистику, що 
зареєстрований у Верховній Раді 
України 02.09.2021 за № 5886 [3]. Це 
створює належні правові умови для 
забезпечення професійної діяльності 

органів державної статистики, ви-
конання зобов’язань, передбачених 
Угодою про асоціацію, й гармонізації 
державної статистичної діяльності з 
вимогами Європейської статистич-
ної системи. У разі прийняття цей За-
кон набере чинності з дня, наступно-
го після дати його опублікування, та 
буде введений у дію з 1 січня 2023 р. 

У рамках виконання зобов’язань, 
передбачених Угодою про асоціа-
цію, у частині «Статистика та обмін 
інформацією» щодо наближення як 
українського законодавства до від-
повідного європейського, так і наці-
ональної статистичної методології 
до методології ЄС, постановою Вер-
ховної Ради України від 01.07.2022 
прийнято за основу проєкт Закону 
України про внесення змін до дея-
ких законів України щодо державної 
статистичної діяльності [4], який уже 
19.07.2022 було прийнято за реєстра-
ційним № 5108 [5]. Зокрема, викла-
дено в новій редакції ст. 72 «Освітня 
статистика» Закону України «Про 
освіту» [6] (табл. 1).

Т а б л и ц я  1
Порівняльна таблиця до проєкту Закону про внесення змін  

до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності  
в частині змін до Закону України «Про освіту»

Попередня редакція Нова редакція
Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

1. Центральний орган виконавчої влади  
у сфері освіти і науки:
…
організовує збір та обробку освітньої статис-
тики, здійснює її аналіз та прогнозує розвиток 
системи освіти;
…

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти 
і науки:
…
організовує збір та обробку освітньої статистики, за ви-
нятком офіційної державної статистичної інформації 
про систему освіти і ринок праці, здійснює її аналіз та 
прогнозує розвиток системи освіти;
…

Стаття 72. Освітня статистика
1. Освітня статистика включає: 
статистичні дані центрального органу виконав-
чої влади у сфері статистики про систему освіти 
і ринок праці;
…

1. Освітня статистика включає:
офіційну державну статистичну інформацію про си-
стему освіти і ринок праці;
…

Складено авторами за: Верховна Рада України прийняла Закон щодо державної ста-
тистичної діяльності. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/225767.html.
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Ряд науковців досліджували про-
блеми адаптації національного за-
конодавства до законодавства ЄС [7; 
8]. Численні наукові праці присвяче-
но моніторингу у сфері статистики, 
у т. ч. статистики освіти [9–13]. 

Протягом останніх двох років 
спостерігається пришвидшення 
прогресу євроінтеграції України, 
що є результатом злагодженої ро-
боти всіх зацікавлених сторін. Від-
повідно до законодавства ЄС Acquis 
communautaire (acquis) у сфері ста-
тистики, викладеного у щорічно 
оновлюваному Збірнику статис-
тичних вимог (Statistical Require-
ments Compendium) [14], рекомен-
дацій ЄС, зокрема Регламенту (ЄС) 
№ 223/2009 Європейського парла-
менту та Ради від 11.03.2009 щодо 
питань європейської статистики, Ко-
дексу норм європейської статистики, 
Типового закону про офіційну ста-
тистику (розроблений ООН для країн 
Східної Європи, Кавказу й Централь-
ної Азії та схвалений на Конференції 
європейських статистиків), в Україні 
відбувається вдосконалення законо-
давства як частина євроінтеграцій-
них реформ. 

Оскільки національні системи 
освіти різноманітні за своєю струк-
турою та змістом освітніх програм, 
порівнювати досягнення різних кра-
їн і відстежувати їх просування до ці-
лей на національному й міжнародно-
му рівнях може бути непросто. Щоб 
зрозуміти та правильно інтерпрету-
вати аспекти й процеси освітніх сис-
тем на світовому рівні, особливо важ-
ливо забезпечити сумісність даних. 
Це може бути досягнуто на основі 
застосування Міжнародної стандарт-
ної класифікації освіти (International 
Standard Classification of Education, 

ISCED) – концептуального докумен-
та, призначеного для класифікації та 
подання порівнянних на міжнарод-
ному рівні статистичних даних. 

Інститутом статистики ЮНЕСКО 
розробляються відповідні методики 
й стандарти, що дають змогу збіль-
шити національний потенціал щодо 
створення та використання даних, 
удосконалити аналіз на їх основі 
для формування освітньої політи-
ки. Сформульовано необхідні умови 
щодо забезпечення порівнянності 
даних і показників на міжнародному 
рівні, а саме: 

 •  Дані надаються державами-чле-
нами відповідно до ISCED 2011 і 
ISCED 2013. 

 •  Для розрахунку показників, що 
ґрунтуються на демографічних да-
них, береться одне загальне джерело 
таких даних (Відділ народонаселен-
ня ООН). 

 •  Розрахунок показників витрат 
на освіту проводиться на основі 
одного загального джерела еконо-
мічних даних (Статистичний відділ 
ООН, Світовий банк і Міжнародний 
валютний фонд). 

 •  Застосовується єдиний для всіх 
країн світу метод розрахунку показ-
ників.

Оскільки національні системи 
освіти різняться за структурою та 
змістом навчальних програм, статис-
тичні спостереження виконуються 
згідно з ISCED. Вони охоплюють ши-
роке коло напрямків дослідження: 
чисельність і склад учнів, виклада-
цький склад, навчальна мобільність, 
результати освіти, мова навчання, 
витрати на навчання.

ISCED є еталонною класифікацією 
для організації формальних освітніх 
програм і пов’язаних із ними про-
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грам кваліфікації за рівнями й галу-
зями освіти за міжнародно погодже-
ними категоріями. Найновіша версія 
класифікації – ISCED 2011 – була при-
йнята Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО в листопаді 2011 р. Вона ви-
значає такі рівні освіти:

 • ISCED 0 – дошкільна освіта (Early 
childhood education);

 • ISCED 1 – початкова освіта 
(Primary education);

 • ISCED 2 – перший етап середньої 
освіти (Lower secondary education); 

 • ISCED 3 – другий етап середньої 
освіти (Upper secondary education); 

 • ISCED 4 – післясередня не вища 
освіта (Post-secondary non-tertiary 
education);

 • ISCED 5 – короткий цикл вищої 
освіти (Short-cycle tertiary education); 

 • ISCED 6 – рівень бакалавра або 
еквівалент (Bachelor’s or equivalent 
level);

 • ISCED 7 – рівень магістра або екві-
валент (Master’s or equivalent level);

 • ISCED 8 – рівень доктора або екві-
валент (Doctoral or equivalent level).

У ISCED 2011 [15] та ISCED 2013 
[16] одиницями класифікації є про-
грами освіти й відповідні їм квалі-
фікації. Класифікація освітніх про-
грам визначає статистичну звітність 
щодо систем освіти, наприклад чи-
сельність учнів у навчальних закла-
дах, викладачів та інших людських 
і фінансових ресурсів. Статистика з 
освітньої програми дає можливість 
отримати інформацію про зв’язок 
між вхідними даними щодо освітньо-
го процесу (учні) й вихідними дани-
ми (набута кваліфікація). Поняття 
рівнів освіти представлене впоряд-
кованим набором категорій, що гру-
пують освітні програми відповідно 
до градації навчального досвіду, а 

також знань, навичок і компетенцій, 
які покликана забезпечити освітня 
програма. Рівень ISCED відображає 
ступінь складності та спеціалізації 
змісту освітньої програми, від основ-
ного до складного.

Наразі система вітчизняної освіти 
інтегрована у світовий освітній про-
стір. У табл. 2 відображено методи-
ку гармонізації українських освітніх 
програм зі світовими стандартами. 

Важливим аспектом інтеграції 
України в європейський і міжнарод-
ний освітній простір є відповідність 
охоплення освітніми програмами ві-
кових груп міжнародним стандартам. 
Один із ключових напрямків – участь 
дітей віком від 3 років у дошкільній 
освіті. Пріоритетом Європи в цьому 
напрямку є досягнення рівня 96 % 
охоплення дітей дошкільною осві-
тою до 2030 р. [17]. З 2020 р. середній 
рівень охоплення за даними Євро-
стату становить 87,9 % [18]. Але цей 
показник характеризується значною 
варіацією (від 10,7 % в Туреччині до 
100 % у Франції й Великій Британії). 
В Україні рівень охоплення закла-
дами дошкільної освіти дітей віком 
3–5 років у 2019 р. становив за дани-
ми Держстату 76,4 % та щороку під-
вищується. Таким чином, Україна по-
трапляє до групи країн зі значенням 
цього показника 70–80 % (табл. 3).

Відвідування школи в країнах – 
членах і кандидатах на членство в 
ЄС є обов’язковим, принаймні для 
початкової школи та першого ета-
пу середньої освіти. В Україні повна 
загальна середня освіта є обов’язко-
вою, була й залишається наймасові-
шою за чисельністю здобувачів скла-
довою освіти: учні закладів загальної 
середньої освіти становлять близько 
10 % населення країни.
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Т а б л и ц я  2
Порівняння освітніх рівнів за ISCED 2011  
із національними освітніми програмами

Освітній рівень за 
ISCED

Код освітнього 
рівня за ISCED

Тривалість  
навчання, 

років
Національні освітні, освітньо-кваліфіка-

ційні рівні та ступені

Дошкільна освіта 0 4 Вихованці дошкільних навчальних закладів

Початкова освіта 1 4 Учні 1–4-го класів денних загальноосвітніх 
навчальних закладів

Перший етап 
середньої освіти 2 5

Учні 5–9-го класів денних і вечірніх загально-
освітніх навчальних закладів, які здобувають 
базову загальну середню освіту

Другий етап 
середньої освіти 3 2 (3)

Учні 10–11 (12)-го класів денних та 10–16-го 
класів вечірніх загальноосвітніх навчальних 
закладів, учні (слухачі) закладів П(ПТ)О, що 
здобувають повну загальну середню освіту

Післясередня 
не вища освіта 4 2

Учні (слухачі) закладів П(ПТ)О, які здобува-
ють освітньо-кваліфікаційний рівень «квалі-
фікований робітник»

Короткий цикл 
вищої освіти 5 2

Студенти закладів вищої освіти, що здобува-
ють ступінь вищої освіти «молодший бака-
лавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень 
«молодший спеціаліст»

Рівень бакалавра 
або еквівалент 6 4 Студенти закладів вищої освіти, які здобува-

ють ступінь вищої освіти «бакалавр»

Рівень магістра 
або еквівалент 7 2

Студенти закладів вищої освіти, що здобува-
ють ступінь вищої освіти «магістр» чи освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Рівень доктора  
або еквівалент 8 3

Аспіранти й докторанти закладів вищої осві-
ти, наукових установ та інших навчальних за-
кладів післядипломної освіти

Складено авторами за: Методологічні положення державного статистичного спо-
стереження щодо мережі та діяльності закладів освіти : затв. наказом Державної 
служби статистики України від 09.06.2021 № 111. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
norm_doc/2021/111/111.pdf. 

Т а б л и ц я  3
Групування країн Європи за відсотком охоплення дітей  

дошкільною освітою у 2019 р.
Відсоток 

охоплення, 
%

Країни Частка 
групи, %

До 70 Греція, Люксембург, Словаччина, Швейцарія, Чорногорія, Північна Македонія, 
Сербія, Туреччина (усього 8)

23,5

71–80 Болгарія, Чехія, Хорватія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Польща, Україна  
(усього 8)

20,6

81–90 Німеччина, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Португалія, Словенія, 
Фінляндія (усього 9) 

26,5

91 і вище Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Франція, Італія, Швеція, Ісландія, Норвегія, 
Велика Британія (усього 10)

29,4

Складено авторами за: Eurostat regional yearbook – 2021 edition / European Union. 2021. 
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13389103/KS-HA-21-001-EN-N.
pdf/1358b0d3-a9fe-2869-53a0-37b59b413ddd. 
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Однією з особливостей освіти в 
ЄС є те, що лише близько полови-
ни учнів (51,6 %) продовжують своє 
навчання в 9–11-му класах із метою 
подальшого здобуття вищої осві-
ти. Решта роблять вибір на користь 
спеціальної професійно-технічної 
освіти. В Україні частка молоді, яка 
продовжує навчання в закладах про-
фесійної (професійно-технічної) осві-
ти, – близько 15 %.

Вища освіта (рівні ISCED 5–8) на-
дається університетами та іншими 
закладами вищої освіти. Чисельність 
осіб, що вступають до таких закладів 
у країнах ЄС, постійно зростає. За-
значена динаміка зумовлена демо-
графічними змінами, збільшенням 
попиту роботодавців на кваліфіко-
вану робочу силу, зростанням попу-
лярності, доступністю вищої освіти 
серед молоді, академічною мобільні-
стю, збільшенням частки людей, які 
продовжують навчання впродовж 
життя.

Так, за даними Євростату, част-
ка студентів 5–8-го рівнів ISCED у 
2019 р. становила 17,8 %, причому 
серед них було 53,7 % жінок і 46,3 % 
чоловіків. В Україні частка таких сту-
дентів у 2019 р. за даними Держстату 
наближалася до 23 %, проте на від-
міну від Європи демонструє спадну 
динаміку. Це пов’язано як із демогра-
фічними змінами, так і з освітньою 
міграцією. За приблизними підра-
хунками, у ЄС налічується 60–70 тис. 
українських студентів, зокрема в 
Польщі – понад 30 тис. [19]. Українці 
становлять 55 % усіх іноземних сту-

дентів у цій країні. А наразі, в умовах 
війни, цей показник ще вищий.

На підставі проведеного дослі-
дження доходимо таких висновків. 
Протягом 2020–2022 рр. спостеріга-
ється пришвидшення прогресу євро-
інтеграції України, що є результатом 
злагодженої роботи всіх зацікавле-
них сторін. Розроблено проєкт За-
кону про офіційну статистику (нова 
редакція Закону України «Про дер-
жавну статистику»), метою якого є 
гармонізація державної статистики 
зі статистичною системою ЄС, ство-
рення умов для провадження діяль-
ності органів національної системи 
державної статистики згідно із за-
гальноприйнятими принципами сві-
тової та європейської статистичної 
практики. Наразі система статистики 
освіти України інтегрована в євро-
пейський простір.

28 лютого 2022 р. Президентом 
України ініційовано процес офіцій-
ного вступу до ЄС, а 23 червня 2022 р. 
Європейська рада ухвалила рішення 
про надання Україні статусу краї-
ни-кандидата на членство в ЄС. На-
шою державою виконано велику ро-
боту з імплементації зобов’язань на 
шляху євроінтеграції. 

На нашу думку, потребують по-
дальшого вдосконалення аспекти 
статистики професійного навчання 
й навчання впродовж життя шля-
хом упровадження методології про-
ведення державного статистичного 
спостереження щодо участі дорос-
лих у професійній освіті та навчанні 
впродовж життя.
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EDUCATION STATISTICS OF UKRAINE IN THE CONTEXT  
OF EUROPEAN INTEGRATION

Abstract. The paper examines the current state of harmonization of state statistical activity 
with the requirements of the European Statistical System. The purpose of the article is to 
determine the state of integration of the education statistics system of Ukraine into the 
European Union to ensure comparability of education data at the international level.  
The research was carried out on the basis of general scientific methods such as analysis and 
synthesis, comparison, time-series analysis, structural analysis, graphical method, etc. The 
legal framework for the implementation of obligations in the field of statistics and information 
exchange between Ukraine and the European Union was analyzed. The Law of Ukraine on 
amendments to certain laws of Ukraine related to the activity of state statistics was reviewed 
with regard to amendments to the Law of Ukraine "On Education". The main aspects and 
processes of education systems at the global level were outlined. Special attention is given to 
creating the necessary conditions for international comparability of education data and 
indicators. The International Standard Classification of Education is described to provide 
internationally comparable statistics. The compliance of coverage of relevant age groups by 
educational programs of Ukraine with international standards was analyzed. Student 
enrolment has been studied in comparison with European Union member and candidate 
countries. It was noted that Ukraine had completed a significant amount of work on the 
commitments towards European integration, despite the emergency situation in Ukraine as 
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a result of the attack by the russian federation. The article draws conclusions about the state 
of integration of the system of education statistics of Ukraine into the European Union.  
The task of integrating the system of education statistics of Ukraine into the European space 
can be carried out effectively only on the condition of consensus, systematic, and compre-
hensive consideration. 
Keywords: education statistics, European integration, international standard classification 
of education, level of education coverage.
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