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WAYS TO IMPROVE THE BUDGET SUPPORT OF SCHOOL 
EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

Abstract. The efficiency of budgetary funding for general secondary education is a quite 
relevant issue, as such funding requires a significant proportion of budget resources spent on 
education. International researchers have suggested different approaches to determining this 
efficiency. The article examines if it’s possible to use one of the modifications of the Data 
envelopment analysis (DEA) method to assess the efficiency of budget financing of general 
secondary education. This method was tested on the data on the financing of schools in the 
Zaporizhzhia region of Ukraine in 2020 using resources from four types of local communities 
budgets (regional budget, city budget, district budget and the LC budget). The resulting 
indicators of the model (outputs of funding) have been constructed based on the results of the 
nationwide external independent assessment in several subjects, which the students obtained 
after graduation. The authors offered several variants of the resulting indicator and calculated 
the integrated efficiency indicator. It is shown that it is partly possible to solve the problems of 
optimization of the network of secondary education institutions by the simulation approach 
using DEA. The quality of education is generally lower in small general secondary education 
institutions, as such they need to be reorganized. At the same time, other school activity 
indicators that may not be reflected in education statistics need to be taken into account when 
making final management decisions to optimize the school network, in addition to the results 
of a nationwide independent external evaluation. In particular, economic and social factors 
should be further considered, such as the possibility of economic development of the settlement 
at the expense of local resources, infrastructure, proximity to markets, energy factors, etc.  
In this case, the methods of economic and mathematical simulation are applicable.
Keywords: budget education expenditures, data envelopment analysis (DEA) method, efficiency 
indicators, optimization of the school network.
JEL classification: H52, I22, I28.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-5-5-24.
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Introduction. Human capital is 
becoming an increasingly important 
factor in the functioning of modern 
national economies, especially those 
oriented towards new technologies 
and innovation. The scientific 
approach has evolved in interpreting 
the meaning of human capital from 
an initial, predominantly physical [1] 
interpretation to a more comprehensive 
understanding that stresses the impor-
tance of intelligence-related personality 
traits. This is also reflected in the further 
development of economic growth theory, 
which emphasizes that through learning, 
skills development and education, 
people become more productive and 
innovate new technological processes.  
As a result, the country’s economy is 
greatly accelerated [2; 3].

One of the most common and actual 
definitions of human capital is that of the 
Organization for Economic Cooperation 
and Development [4; 5], which states that 
«it is the knowledge, skills, competencies 
and attributes embodied in the individual 
that contributes to personal, social 
and economic well-being». The main 
components of human capital are the 
factors of a person’s health and education, 
which are required by any labor market 
[6–8]. In this regard, scholars highlight 
the importance of public investment in 
education, as it ensures the sustainable 
economic development of society, the 
preservation of cultural interaction 
and the intergenerational transfer of 
experience [9; 10]. 

An original study of the impact of 
education on life expectancy regardless 
of its impact through income growth was 
carried out by Wigley and Akkoyunlu 
[11]. An empirical study showed, among 
other things, that a 1 % increase in per 
capita income increases life expectancy 

by 0,073,954 %. Thus, the channels 
through which education influences 
the health system that provides life 
expectancy were statistically investi-
gated, and therefore a broader approach 
to human capital research was suggested. 
A group of researchers [12] explored 
the concept of human capital by which 
authors understand the resources 
associated with the knowledge and skills 
of individuals and consider it an essential 
component of economic development. 
Comparing the trends of schooling 
and learning the researchers prove 
that they are not the same. In addition, 
this paper presented a database of 
globally comparable learning outcomes 
(Harmonized Learning Outcomes) for 
164 countries, covering 98 % of the 
world’s population from 2000 to 2017. 
This database allows tracking of the 
formation of human capital using a 
new human capital index of the World 
Bank. General secondary education 
plays a key role in the human learning 
process. It is the longest (usually from 6 
to 18 years) and the most information-
intensive period of learning content in 
a human’s life when a person is formed 
as an individual and acquires knowledge 
that has been carefully selected through 
the experiences of previous generations, 
as well as learns important skills for 
socialization.

In European countries, there is multi-
source funding for general secondary 
education, but the lion’s share of 
funding comes from the budget [13]. 
And the issue of the efficiency of budget 
funding remains on the agenda because 
governments sought to get the best 
educational outcomes within reasonable 
budgetary educational expenses. Given 
the diversity of schools, which vary in 
the number of students, the contingent 
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of their teaching staff, and other 
characteristics of schools, it appeared 
to be a quite difficult task. This relates 
primarily to small schools in rural areas. 
The rural school is an important part 
of the public space, often the only one 
in small settlements. School closures 
can be a trigger for the rural decline, as 
young families often decide to leave such 
a village.

The purpose of this research was 
to examine some methodological 
aspects of the efficiency analysis of 
governmental funding of general secon-
dary education in Ukraine using a model-
based approach. First of all, it concerns 
indicators, data and methods that can 
be used for such analysis. The study 
was carried out on the example of the 
Zaporizhzhia region school network 
as a relatively evenly populated plain 
territory without specific geographical 
features (i.e. lack of mountainous and 
difficult-to-access schools, etc.).

Literature review. Researchers 
mainly use statistical, economics and 
mathematical methods to quantify 
the efficiency of budget expenditures 
on education. These methods make it 
possible to identify the interdependencies 
or discrepancies between educational 
outcomes and budget allocations and 
thus provide educational managers with 
a basis for developing priority actions to 
improve the situation. 

For example, the joint study by 
Kovtunets and Londar [14] presents 
an approach to assessing the efficiency 
of the use of budget funds allocated 
to Ukrainian universities, based on a 
comparison of statistical and model 
methods. A comparison was made 
between the results of the «bottom-
up» method of estimating the cost of 
university services (statistical results of 

university self-assessments of the budget 
costs for the training of specialists 
in particular specialties) and «top-
down» (results of the regression model 
developed by the authors to determine 
average budget costs for the training of 
specialists in particular specialties). The 
obtained results showed that in Ukraine 
the state budget expenses for preparing 
bachelors of socio-economic specialties 
in full-time education are higher than 
the corresponding expenditures for pre-
paring bachelors in technical specialties, 
despite the need for expensive equip-
ment, consumables and support staff to 
train students in technical fields. This 
imbalance was found to be due to the 
existing system of allocation of public 
funds, and suggestions were made by 
authors to address this issue. The need to 
diversify the financing of the educational 
sphere in Ukraine, taking into account 
the leading international experience, is 
discussed in the study of Dunaieva et al. 
[15].

The article [16] studies the problems 
of public spending on education and R&D 
in the context of economic growth and 
the effectiveness of government policy. In 
particular, attention is focused on public 
funding aimed at the development of 
innovative technologies (R&D expen-
ditures) and education financing as 
an aspect of improving the quality of 
human capital. The relationship between 
education and R&D expenditures in 
Central European countries was exami-
ned in the context of the overall impact 
on GDP.

Chocholata [17] conducted a 
study aimed at establishing a spatial 
relationship between educational 
performance and certain socio-economic 
indicators at the district level. The 
analysis revealed significant differences 
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in educational performance as well as in 
socio-economic indicators for the areas 
analysed, depending on their location.

Herczyński [18] applied statistical 
methods of analysis which showed 
that, compared to OECD countries, 
Macedonian allocations for general 
secondary education in terms of GDP per 
capita were insufficient. It was suggested 
that the indicator of efficiency may be the 
deviation from the OECD average, and 
proposals were made for a strategy to 
gradually increase funding for education 
in order to approach this average.

The work of Alonso and Sanchez [19] 
is devoted to the issue of the efficiency of 
budget financing of general secondary 
education in countries with transition 
economies. The average indicator for 
a number of countries in terms of GDP 
per person is adopted as an indicator of 
efficiency.

The World Bank study «Review 
of the Education Sector in Ukraine: 
Moving toward Effectiveness, Equity and 
Efficiency» [20] discusses the specifics 
of using the formula for the distribution 
of general secondary education funding, 
which has been in force in Ukraine 
since 2015. In 2018, this formula was 
changed, as a result of which an estima-
ted standard of efficiency is used based 
on the geographical density of students. 
For those local governments where 
the average size of school classes is 
less than the estimated standard of 
efficiency, financial formula restrictions 
are imposed. As a consequence, local 
governments may have a surplus or 
deficit of the budget education subven-
tion, depending on the ratio between 
the actual and desired state of the school 
network. It is noted that providing incen-
ti ves to improve the efficiency of financial 
resource usage remains an urgent task. 

Another method can be used to ana-
lyze the efficiency of secondary edu ca-
tion governance at the level of the local 
communities. One of the promising ap-
proaches is Data envelopment analysis 
(DEA). It was proposed by Charnes A., 
Cooper W. and Rhodes E. in 1978, and 
initially used for the estimation of the 
efficiency of programs of non-profit or ga-
nizations financed from public funds [21]. 

Since then, this method has been 
used in many other cases when there 
are several factors that characterize the 
costs (inputs) that can be managed and 
several indicators of efficiency (outputs) 
that indicate the management efficiency 
[22–24]. At the same time, some authors 
point out certain shortcomings of 
CCR models used in the DEA method. 
Approaches to their joint use with other 
models are offered [25].

Bakhrushyn [26] analyzed typical 
mistakes arising in the optimization of 
the educational institutions’ network 
in Ukraine. In particular, it is noted that 
output indicators are often not used 
in decision-making on these issues at 
all, or input (resource) indicators are 
used as outputs (results). Therefore, 
«optimization» is often understood as a 
reduction in total expenditures, rather 
than as an increase in socially important 
results, which may be obtained under 
certain expenditure constraints. 

Data and methodology issues. 
This research was designed to test the 
hypothesis that one of the modifications 
of the Data envelopment analysis (DEA) 
method could be used to assess the 
efficiency of state funding of secondary 
education. According to the purpose 
of this research, we examined the 
methodological aspects and data which 
may be used for the efficiency analysis 
of state funding of general secondary 
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education in Ukraine using a model-
based approach.

The sets of data were formed from the 
database of the Ukrainian educational 
information system AICOM (Law оf 
Ukraine «On amendments to certain 
laws of Ukraine on the functioning of 
integrated information systems in the 
field of education», https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2457-20#Text), 
which collects educational information 
according to official statistical forms 
at the level of each school. The official 
reports of the State Treasury Service 
of Ukraine regarding the amount of 
educational subvention for teachers’ 
salaries, which were directed to each 
community of the Ukrai nian region, 
were also used («Report on the provision 
and use by local budgets of grants and 
subventions received from the state 
bud get for 2020», https://dostup.
pravda.com.ua/request/zalishki_
osvitnoyi_subvientsiyi_47#incomin%20
g-227134.).

The data on funding of schools in the 
Zaporizhzhia region in 2020 were used 
for this research as Zaporizhzhia is a 
representative region of Ukraine (it is a 
relatively evenly populated plain area 
without specific geographical features, 
i.e. lack of mountainous and difficult-
to-access schools, etc.). Thus, the study 
sample included the school network of 
49 local communities in the Zaporizhzhia 
region. 

As the final results of the educational 
process, some results of the annual 
nationwide independent external 
evaluation (EIE) were used. The EIE was 
introduced in Ukraine in 2008, and it is 
used for admission to higher education 
institutions and attestation of school 
graduates. It should be noted that the 
introduction of the EIE in Ukraine was 

supported by international organizations 
and contributed to the improvement 
of the quality of secondary and higher 
education, had a positive impact on 
the general level of education and 
became a significant factor in ensuring 
equal access to higher education and 
overcoming corruption. The results 
of the EIE are publicly available, the 
assessment is carried out at the national 
level, and the rules and tests are the 
same for all participants. The website 
of the Ukrainian Center for Education 
Quality Assessment (UCEQA, http://test 
portal.com.ua) provides complete 
depersonalized data on the results of all 
participants regarding the educational 
institution where they studied, as well 
as some generalized data in terms of 
schools, districts, cities, and regions of 
Ukraine. Therefore, the results of the EIE 
demonstrated by the graduates of the 
Zaporizhzhia region may be used as the 
output indicators of our model. 

In this way, we analyzed the possi-
bilities of application a model approach 
to evaluating the efficiency of budget 
funding of schools using the EIE results 
as a criterion of effectiveness within the 
method of Data envelopment analysis 
(DEA).

Results. Fig. 1 provides details on 
the relationship between the number 
of budget expenditures in a form of the 
educational subvention per student and 
the number of students in a class (fill 
rate) in terms of budget types that exist 
in the Zaporizhzhia region as well in each 
region of Ukraine. The general pattern 
shows that the larger the class size, 
the lower the budget expenditure per 
student. 

The highest budget expenditures 
per student (66813 UAH) fall on general 
secondary education institutions 
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(GSEI) financed from the regional 
budget. This is due both to the low fill 
rate of classes in such GSEIs and to the 
specific nature of such institutions. The 
regional budget finances, in particular, 
specialized art schools, boarding 
schools, including sports, military and 
sanatorium schools, etc. 

The lowest budget expenditures per 
student (13031 UAH) fall on city schools. 
Zaporizhzhia region has four budgets of 
cities of regional subordination (namely, 
the cities of Zaporizhzhia, Energodar, 
Tokmak, Melitopol), which provide 
costs for secondary education. Schools 
financed from these budgets have the 
highest average fill rate of classes in the 
region – 27 students per class. 

Schools financed from district 
budgets (16 budgets, average of 23285 
UAH per student) and the budgets of the 
local communities (49 budgets, 19576 
UAH per student) show intermediate 

indicators of specific budget expenditures 
per student.

In 2021 in Ukraine, as a result of the 
decentralization reform, districts were 
enlarged. Therefore, below we consider 
approaches to assessing the efficiency 
of budget funding on the example of the 
local communities (LC). The additional 
argument is that the number of LCs is 
quite significant compared to other types 
of territorial entities. This allows us to 
extend the possible ways for analysis. 
Figure 2 shows the budget expenditures 
per student and the fill rate of classes in 
schools funded from the LC budgets in 
the Zaporizhzhia region. 

Fig. 2 also illustrates a pattern for 
the LC-funded schools: lower budget 
expenditures per student are associated 
with a higher class fill rate. The highest 
fill rate of classes (on average 26,1 
students per class) is in Berdіansk city 
LC and the average cost per student 

Fig. 1. Budget expenditures per student depending on the class fill rate  
(in terms of local budget levels)

Compiled by the authors according to the State Treasury Service of Ukraine.
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amounted to 12709 UAH. On the other 
side is Pidhirnenska village LC with the 
lowest fill rate (on average 6,5 students 
per class) and average expenditures per 
student totalled 30659 UAH. However, as 
can be seen from the figure, Chkalovska 
village LC has the highest (33869 UAH) 
expenditures per student, although the 
fill rate is 8,5 students per class and is 
slightly higher than in Pidhirnenska 
village LC.

In general, as follows from the above 
data, the higher the fill rate of classrooms 
(up to a certain limit), the higher the 
efficiency of the budget expenditures for 
secondary education. But this thesis is 
only partially correct. Indeed, a sufficient 
number of students in the classroom 
creates a competitive relationship 
between students and allows teachers 
to be fully occupied according to their 
profession, so the educational services 
provided should be of better quality. 
But determining the efficiency of budget 
funding solely based on class fill rate is 
a limited approach because it does not 
take into account the final result of the 
education – the student’s knowledge and 
competencies (learning outcomes) that 
will give them the advantages in adult life. 
That, in our opinion, should be the main 
criterion for the efficient use of budget 
funds. And the thesis, that the higher 
the fill rate of classrooms, the higher the 
efficiency of budget expenditures for 
the training of one student, should be 
verified further.

For this reason, we can use the 
results of school graduates’ external 
independent evaluation (EIE) as such 
indicators. 

We analyzed the possibilities of 
a model approach to evaluating the 
efficiency of budget funding of schools 
using the EIE results as a criterion of 

effectiveness within the method of Data 
envelopment analysis (DEA).

An integral efficiency indicator may 
be presented as:

   
 1

1

,

m

i i
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j j
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α
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=

=

=
∑

∑
 (1)

where xi – outputs associated with 
the useful effect, yj – inputs related to 
the expenditures on schools, m and 
n – the number of outputs and inputs 
respectively, αi and βj – weighting factors. 

The input and output parameters of 
the model should be based on reliable 
statistical data and within each group se-
lected indicators should be independent 
of each other. In compliance with these re-
quirements, the following input indicators 
may be chosen based on available statisti-
cal data on-budget funding of GSEIs in the 
LCs of the Zaporizhzhia region:

 – expenditures of the educational 
subvention in 2020 on teachers’ salaries 
with accruals in the GSEIs (treasury 
cash expenditures of the educational 
subvention, including fund balance as of 
01.01.2021), thousand UAH (y1);

 – average expenditures of the edu-
cational subvention per student in com-
munal GSEIs, UAH (y2); 

 – average expenditures of the edu-
cational subvention for one class in com-
munal GSEIs, UAH (y3).

The selected inputs should be pre-
sented on a single scale by normalization 
according to the following formulas:

 
min*

max min

.ij i
ij

i i

y y
y

y y
−

=
−

 (2)

As a result, the values of the selected 
indicators will vary from zero to one. 

The independence of the selected 
inputs was checked by correlation ana-
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lysis. The correlation coefficients (Pear-
son) for different combinations of in-
dicator pairs are: r12 = -0,52; r13 = 0,07;  
r23 = -0,15. The highest absolute value 
has the correlation coefficient between 
the indicators «expenditures of the edu-
cational subvention on teachers’ sala-
ries» and «average expenditures of the 
educational subvention per student», 
which corresponds to a moderate nega-
tive correlation. A more detailed analysis 
of the correlation fields for these inputs 
(Fig. 3) shows the absence of significant 
nonlinear correlation between them. It is 
also worth noting that the expenditures 
of the educational subvention on teach-
ers’ salaries (y1) depend significantly on 
the size of the LC, which complicates its 
use in assessing the efficiency of govern-
ance at the LC level. However, there is no 
reason to give more weight to one of the 
other two indicators. Hence, it is more 
appropriate to calculate the integrated 
funding indicator (Y) as the average of 
these two indicators (y2 and y3).

As the output indicators of the model 
the results of the EIE that graduates of 
the LCs of the Zaporizhzhia region have 
demonstrated. 

The analysis of the initial data showed 
that in three of the 49 LCs (Novooleksiivska 

village LC, Novoukrainska village LC 
and Pidhirnenska village LC) of the 
Zaporizhzhia region there was not a 
single student who received a certificate 
of complete general secondary education 
in 2020. Therefore, the data of these LCs 
were not included in the subsequent 
analysis.

The total number of indicators for 
which the UCEQA website provides data 
is too large. In particular, there are results 
of exams in all subjects of the EIE (11 
subjects in 2020), data on the number of 
participants registered for each subject, 
the number of participants who took 
part in the testing, the number of those 
who passed the threshold of successful 
testing, participants’ scores on the test 
scale and the EIE scale.

To calculate an integrated indicator of 
the model, we have chosen information 
on the results of the most mass EIE tests: 
in Ukrainian language and literature, 
Mathematics, History of Ukraine, and 
English language. The first of these tests 
is mandatory for all school graduates. In 
the future, it is planned that mathematics 
and one of the other two tests, chosen by 
the graduate, will also be mandatory. 

When choosing output indicators 
of the useful effect of learning, it was 

Fig. 3. Correlation between funding indicators of general secondary education 
institutions in the local communities of the Zaporizhzhia region (2020)

Compiled by the authors.
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taken into account that these indicators 
should ensure a sufficiently complete 
and comprehensive assessment of 
educational performance. In this regard, 
the following generalized indicators of 
the EIE results were selected for the 
initial analysis: 

– share of the total number of gra-
duates who took part at the EIE (J1);

– share of the total number of gra-
duates who passed the threshold of 
successful testing (J2);

– share of graduates who took part 
at the EIE which passed the threshold of 
successful testing (J3);

– share of graduates who took part 
at the EIE which obtained 180 or more 
points (J4).

Since four subjects of the EIE with 
different indicators were selected for 
analysis, several options for forming the 
aggregated indicators were considered.

In particular, the following estimates 
were calculated for indicator J1:

J11 – the average share of the total 
number of graduates who took part at 
the EIE in the relevant subjects;

J12 – weighted average share of the 
total number of graduates who took 
part at the EIE in the relevant subjects 
for which the weighting factor of the 
EIE results in Ukrainian language and 

literature, and Mathematics were equal to 
1/3, and for the EIE in History of Ukraine 
and English language – 1/6, according to 
the status of mandatory tests of the State 
Final Attestation (SFA) in the form of the 
EIE in Ukrainian language and literature, 
and Mathematics and selective tests 
in the History of Ukraine and foreign 
languages;

J13 – weighted average share of the 
total number of graduates who took 
part at the EIE in relevant subjects for 
which the weighting factor of the EIE 
in Ukrainian language and literature 
was equal to 1/2, and for the EIE in 
Mathematics, History of Ukraine and 
English language – 1/6, in compliance 
with the situation of recent years, when 
only the SFA in the form of the EIE in the 
Ukrainian language and literature was 
mandatory. 

As can be seen from Fig. 4, there are 
strong linear correlations between these 
estimates. The correlation coefficients 
are presented in table. 

The results achieved indicate a strong 
linear correlation between different 
variants of each indicator.

Thus, for each indicator, it is sufficient 
to use only one option of the estimates 
analysed. Therefore, in each case, simple 
averages were taken as the simplest and 

Fig. 4. Correlation between different indicators (J11, J12, J13) of the proportion  
of graduates who took the EIE as a share of total graduates

Compiled by the authors.
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most understandable estimates and the 
correlation between them was analysed. 
The relevant correlation coefficients 
are as follows: rJ11,J21= 0,94, rJ11,J31= -0,30, 
rJ11,J41= -0,14; rJ21,J31= -0,08, rJ21,J41= 0,00, 
rJ31,J41= 0,33. 

The correlation between these 
indicators is presented in Fig. 5.

From the data obtained, it follows that 
the share of the total number of graduates 
who took part in the EIE and the share 
of the total number of graduates who 

passed the threshold of successful testing 
is close in informativeness characteristics 
of the results of educational activities of 
schools. In this regard, only the first of 
these indicators was chosen for further 
analysis.

Thus, the following indicators can be 
used to calculate the numerator of the 
integral efficiency indicator in formula 
(1):

– the average share of total graduates 
who took part at the EIE (J11);

T a b l e 
Correlation coefficients between different estimates for indicators J1–J4

Indicator
Correlation coefficient

rJi1,Ji2 rJi1,Ji3 rJi2,Ji3

J1 0,98 0,95 0,91
J2 0,98 0,94 0,90
J3 0,99 0,99 1,00
J4 0,99 0,98 0,99

Calculated by the authors.

Fig. 5. Correlation between pairs of integral indicators of the educational outcomes
Compiled by the authors.
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– the average share of graduates 
who took part at the EIE which passed 
the threshold of successful testing in 
different subjects (J31); 

– the average share of graduates who 
took part at the EIE which obtained 180 
or more points in different subjects (J41). 

We have analysed such variants of 
constructing a numerator to calculate an 
integral efficiency indicator by formulas 
(1):

X1 = (J11 + J31 + J41)/3;
X2 = 0,5J11 + 0,25J31 + 0,25J41;
X3 = 0,6J11 + 0,2J31 + 0,2J41.
The value Х1 implies the equality of 

all components when Х2 and Х3 give less 
weight to the constituents J31 and J41 due 
to a certain correlation between them.

Fig. 6 shows the dependencies of 
efficiency indicators E1, E2, E3, calculated 
according to formula (1) different 
numerators, from the value of the input 
indicator (integral funding indicator Y) 
for the LCs of the Zaporizhzhia region. 

The obtained results show no 
significant differences in dependency 
when applying indicators E1, E2, E3. The 
corresponding correlation coefficients 
are the following: -0,88; -0,84 and -0,81.

This means that an increase in the 
level of expenditures per student on 

average is accompanied by a decrease 
in efficiency. This is consistent with 
the above data, according to which in 
small-size (by the number of students) 
institutions of general secondary 
education the budget expenditures per 
student are higher on average and the 
quality of education according to EIE 
results is lower. The selection of variants 
for calculating the numerator of formula 
(1) may need to be further refined. Due 
to the amendments of the legislation on 
mandatory components of the EIE / SFA. 
In addition, the results of the 2020 EIE 
used in this study were clearly affected 
by quarantine restrictions, first of all, the 
fact that EIE was used mainly for those 
who planned to enrol in higher education 
institutions. For other graduates, the SFA 
in the EIE format in 2020 was voluntary.

Hence, both the statistical and model 
methods confirm the hypothesis that the 
quality of education typically is lower 
in small general secondary education 
institutions. At the same time, the model 
approach using DEA and other models or 
combinations thereof potentially allows 
solving the problems of optimizing 
the network of secondary education 
institutions. However, it should be noted 
that for this, in addition to the results of 

Fig. 6. Dependencies of efficiency indicators E1, E2, E3, calculated according  
to formula (1) using the numerators Х1, Х2, Х3, from the integral funding indicator Y  

for the LCs of the Zaporizhzhia region of Ukraine (2020)
Compiled by the authors.
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EIE, it is necessary to take into account 
other indicators of school activity, 
which are not reflected in the available 
educational statistics.

The Ukrainian government is 
responding to this challenge by 
establishing hub schools in the system 
of general secondary education. This 
process in Ukraine began with the school 
year 2016/2017. In hub school, as a rule, 
children start their education from the 
5th grade, while primary education is 
provided in the independent primary 
schools, primary schools as a part of 
gymnasiums and lyceums (grades 1–4), 
or branches of hub schools (in rural 
areas in the case of a small number 
of students). The LCs, which are the 
founders of communal schools, provide 
school buses for pupils when necessary. 

The dynamic of the development of 
the hub school network in Ukraine is 
presented in Fig. 7. Already in September 
2016, the network had 137 hub schools 
with 360 branches (former small 
schools). As of June 1, 2021, there were 

a total of 1 061 hub schools and 1 579 
branches. In the Zaporizhzhia region, 
there were currently 40 hub schools with 
64 branches. As reflected in Figure 7, the 
formation of the hub school network is 
quite dynamic.

Discussion. General secondary edu-
cation covers the longest and most 
extensive period of educational content 
in a person’s life, when he or she forms 
as an individual, absorbing knowledge 
that has been carefully selected through 
the experience of previous generations, 
and acquires important skills for sociali-
zation. The quality of general secondary 
education greatly influences the for-
mation of a country’s human capital and 
creates conditions for the innovative 
development of the national economy.

The development of general secon-
dary education is an important part of 
the activities of any government in the 
world. This requires, first and foremost, 
that educational activities be adequately 
funded. As financial resources are 
limited, governments are striving to 

Fig. 7. Dynamics of development of the hub schools network and their branches  
in Ukraine during 2016/2017–2020/2021 academic years, units

Compiled by the authors according to the Directorate of Preschool, School, Extracurricular 
and Inclusive Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

137 178

450 499 519 530
688

767 793 838 887 950
1061

360
511

900 966 976 986

1209 1253 1284 1332 1342
1435

1579

Se
pt

em
be

r 5
,

20
16

Ja
nu

ar
y 3

1,
20

17

No
ve

m
be

r 1
,

20
17

M
ar

ch
 1,

20
18

M
ay

 1,
20

18

Ju
ne

 1,
20

18

Oc
to

be
r 1

,
20

18

Fe
br

ua
ry

 1,
20

19

Ju
ne

 1,
20

19

Se
pt

em
be

r 1
,

20
19

Ja
nu

ar
y 1

,
20

20

Ju
ly 

27
,

20
20

Ju
ne

 1,
20

21
Hub schools
Branches of hub schools



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 5 (21)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

18

achieve better educational outcomes 
within the effective allocation of the 
budget for secondary education up to its 
total amount.

Significant funding gaps in schools 
arise when the education system has 
many small-sized schools. Such schools 
usually require a higher level of specific 
funding (funding per student), as there 
is a significant proportion of fixed costs 
that are little dependent on the number 
of pupils. Therefore, studies of the 
efficiency of budget funding, depending 
on the size of schools and other 
educational parameters, are relevant to 
the educational systems of all countries. 
Based on these studies, more informed 
managerial decisions can be made 
to create a country-specific optimal 
network of educational institutions.

As the results of our model study 
of the school network of the local 
communities of the Zaporizhzhia region 
of Ukraine show, the hypothesis has 
been confirmed: the efficiency of budget 
funding is lower for small schools. In 
small schools, on average, the quality of 
education is lower, and it is evident when 
graduates complete the EIE.

Although our earlier research has 
shown [27] that throughout the network 
of schools in Ukraine there are small 
schools in some regions of Ukraine 
where students show remarkably good 
results in the EIE. Therefore, all small 
schools may be divided into two groups: 
«problematic» and «problem-free». 
Based on this and subsequent studies, 
education authorities may be suggested 
to continue funding «problem-free» 
small schools, even though student 
training is more expensive here.

Decisions to optimize the school net-
work and partially close schools, espe-
cially small ones, require an integrated 

approach. Small schools operate pre-
dominantly in rural areas, where the 
school is an important part of the public 
space, often the only one in small settle-
ments. The school brings together pa-
rents and teachers and discusses various 
issues related to human development, 
the social development and organization 
of the economic life of the village, etc.  
A small school can be considered as the 
«embryo» of the next stage of develop-
ment of the settlement. It can be closed, 
or it can be supported. The final deci-
sions depend on the local communities, 
which can use local funds to further de-
velop the school, as central budget fund-
ing is received based on «the state as it 
is», and local authorities have to evaluate 
and make a decision on the basis of the 
state «as desired to be in the future».

Known from the scientific literature 
and used in this paper methods to assess 
the efficiency of budgetary resources 
for schooling do not cover all the socio-
economic aspects of education. A more 
comprehensive and multifaceted study 
of the problem can be carried out using 
multi-factor models, where the resulting 
value may be specific funding. In turn, 
factor values other than the success rate 
of students in the EIE may be additional 
social and economic factors, in particular, 
the possibility of socio-economic 
development of human settlements from 
local resources, infrastructure, proximity 
to markets, energy factors, etc. Such 
factors can be assessed using expert 
methods.

It should also be considered that the 
educational reform in Ukraine provides 
for the gradual separation of specialized 
high schools. The presented approach 
can be applied more effectively in the 
case of specialized schools. It requires 
some adaptation to primary schools and 
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gymnasiums, using indicators that are 
introduced to assess the graduates of 
these secondary education levels, as well 
as the results of monitoring studies.

Conclusion. The hypothesis that the 
quality of education in small schools is 
generally lower is justified on the basis 
of data for the Zaporizhzhia region. 
Similar results are known from literature 
for other countries [28]. For a more 
thorough analysis, the DEA method 
can be applied. It is shown that for this 
purpose the official data on budget 
funding of GSEIs in the LCs can be used 
as input indicators, and data on EIE 
results – as output. Different options for 
building such indicators were analyzed. 
Further, these results are expected to be 
refined and used for DEA analysis on the 
set of data for all regions of Ukraine.

Thus, finance governance in education 
should create and use incentives to 
consolidate general secondary education 
institutions. At the same time, future 
research should expand the range 
of socio-economic aspects that are 
taken into account when analysing the 
effectiveness of the school network, 
especially concerning the evaluation of 
activity results of small schools which 
are not limited to academic success.

Moreover, in addition to the 
learning achievement factors, it is 
necessary to consider additional socio-
economic factors, namely, the economic 
develop ment potential of the LC, its 
infrastructure, forecasts of demographic 
changes, the proximity of markets, 
energy factors, etc.
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МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню можливостей удосконалення бюджет-
ного фінансування шкільної освіти в Україні як важливої складової формування люд-
ського капіталу й інноваційного розвитку національної економіки. Актуальність 
статті полягає також у тому, що аналіз ефективності бюджетного фінансування 
мережі освітніх закладів залежно від розміру шкіл та інших освітніх параметрів є 
актуальним для освітніх систем усіх країн, оскільки отримані результати дають 
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змогу управлінцям приймати обґрунтованіші стратегічні рішення в процесі творен-
ня освітньої політики. Мета статті – дослідити ефективність використання бю-
джетних коштів на фінансування загальної середньої освіти в Україні за допомогою 
модельного підходу на прикладі шкільної мережі Запорізької області (як типової рів-
нинної області без географічних особливостей і відносно рівномірно заселеної). Авто-
рами застосовано статистичні, модельні й економіко-математичні методи аналізу 
даних. Зокрема, можливості модельного підходу щодо оцінювання ефективності бю-
джетного фінансування шкіл із використанням результатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання як критерію ефективності було проаналізовано за допомогою Data 
envelopment analysis (DEA). Для формування інтегрального показника моделі автора-
ми статті обрано інформацію про результати наймасовіших тестів ЗНО: з україн-
ської мови та літератури, математики, історії України й англійської мови. У резуль-
таті проведеного дослідження з’ясовано: у малих закладах загальної середньої освіти 
якість освіти загалом є нижчою, про що свідчать результати ЗНО. Зроблено висно-
вок, що при прийнятті рішення щодо оптимізації шкільної мережі та часткового за-
криття шкіл, особливо малих закладів освіти й сільських шкіл, необхідно застосову-
вати комплексний підхід. З огляду на це освітнім фінансистам-управлінцям рекомен-
довано створювати та використовувати стимули для укрупнення закладів загальної 
середньої освіти.
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти, бюджетне фінансування, освітні 
параметри, Data envelopment analysis, зовнішнє незалежне оцінювання.
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Abstract. The article examines the international best practices for financing the general 
secondary education system and assesses the possibility of their use in Ukraine. It has been 
established that at the current stage of development of the national education systems, 
financing of general secondary education is one of the priority directions of the state policy 
in the developed countries of the world. It has become extremely important to determine not 
only the sufficient amount of funds for the normal functioning of the education system, but 
also the most effective use of them. It was noted that there are two main tasks for most 
national education systems: improving the quality of education to increase labor productivity 
and economic growth; and searching for effective ways of using available financial resources, 
which may require educational reforms for the rational use of the available funding. In order 
to achieve those goals, it is extremely important to build an effective financing framework for 
general secondary education, which will allow for the most efficient and fair allocation of 
resources between schools and, at the same time, will ensure a high quality of student 
training. The authors analyzed various approaches and sources of funding of the general 
secondary education system. It has been established that the system of financing general 
secondary education can provide for the direct allocation of funds between various subjects 
of the educational process or the use of special formulas aimed at increasing the transparency 
and fairness of the allocation process. It was determined that when assessing the effectiveness 
of financing from the local budgets, a more thorough analysis is carried out, which allows for 
combining the assessment of both financial indicators, quantitative indicators and indicators 
of the quality of the education received. Funding at the local level allows to take into account 
the individual needs of schools depending on their location and encourages local communities 
to optimize the school network.
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The framework of financing educa-
tion at its different levels varies greatly. 
It depends on the importance of any 
given level for the government policy. 
Unlike other levels, general secondary 
education or at least to a certain extent 
is obligatory for all students. As a result, 

the state must provide an opportunity 
for everybody to attend schools or other 
types of educational institutions. It 
means that all the developed countries 
have a requirement to finance at least 
the general secondary education institu-
tions (GSEIs). Ukraine has a widespread 
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system of the GSEIs, so it is necessary 
to find the most effective method to 
fund their activities. The best practices 
used by the European countries can 
help to find the best way to allocate the 
required resources.

The purpose of the article is to 
examine the international best practices 
of financing the general secondary 
education system, particularly through 
subventions, and assess the possibility 
of their use in Ukraine. To achieve this 
goal we propose to determine the 
principal approaches and frameworks 
for financing general secondary 
education the European countries and 
to evaluate their efficiency for Ukraine.

The topic of financing general 
secondary education is rather popular 
among researchers, but they rarely 
focus on the subvention framework as a 
primary source of funds. The scientists 
studying the financing of the school 
education system include Alonso J., 
Argyriou A., Burns T., Caillods F., Cerna L., 
Fakharzadeh T., Foulidi X., Gapon V., 
Karakiozis K., Kosimbei G., Lewin K., 
Londar L., Londar S., Lytvynchuk A., 
Muthaka D., Ngware M., Onsomu E., 
Papakitsos E., Sánchez A., Theologis E., 
Zatonatska T., etc. 

The leading experts in the field of 
education funding of the developed 
countries belong to the OECD, that 
organization publishes a comprehensive 
study of the state of education in 
the OECD countries «Education at a 
Glance» [1], that includes a section 
for the financing of education. The 
review of the research offered showed 
that the primary goal of the scientists 
was to study all the available ways to 
finance education, they may include 
a general analysis of the budgeting in 
the national education systems of the 

OECD countries (Fakharzadeh T.) [2], 
present the possible way to reform 
education financing in the countries 
that wish to change their way (Alonso J., 
Sánchez A.) [3], or focus on the ways 
to fund the public schools (Russo C.) 
[4] or general secondary education 
(Onsomu E.; Lewin K.) [5; 6]. Besides, 
the topics of research in the scientific 
literature include the issues of the 
globalization of the public expenditures 
for education in Europe (Ozkok Z.) [7]; 
and the assessment of the responsibility 
of the government to provide financing 
for general secondary education 
(Savas Y.) [8]. For the Ukrainian 
researchers the issues of determining 
the best practices of other countries 
for the subventions and subsidies for 
education and their impact on the 
learning results (Lytvynchuk A.) [9]; 
and financing school education under 
the decentralization in Ukraine [10].

High quality general secondary 
education is very important for the 
efficiency of the national education 
system. Yet, it requires sufficient 
funding. Public funds from national 
and local budgets are the main source 
of resources. At the current stage of the 
development of the national education 
systems, funding general secondary 
education is one of the priority directions 
of state policy, especially in developed 
countries worldwide and European 
countries in particular. The financial and 
economic crisis of 2008 brought to the 
fore the question of how the education 
system can continue to overcome the 
social and economic challenges facing it 
in the face of reduced funding. It became 
extremely important to determine not 
only a sufficient amount of funds for 
the normal functioning of the education 
system, but also their most effective use. 
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So, for most national education systems, 
there are two primary tasks:

 – to improve the quality of education 
to increase labor productivity and 
economic growth;

 – to search for effective ways of using 
available financial resources, which may 
require educational reforms for the 
rational use of funds.

For this purpose, it is extremely 
important to build an effective mecha-
nism for financing general secondary 
education, which will allow the most 
efficient and fair allocation of resources 
between the schools, and, at the same 
time, ensure a high level of student 
training.

The average costs per student for 
general secondary education in develo-
ped countries vary greatly (Fig. 1).

The data from Figure 1 show us 
that the amount spent is determined 
by the income level and the size 
of the student body. For example, 
Luxembourg allocated 24 736 USD per 
student in 2019 due to the small size 
of the schools, otherwise, Poland spent 
8689 USD as their education system 
is optimized and there are a lot of 
students per school. 

The total expenditure for general 
secondary education as a percentage of 
the GDP in the developed countries of 
the OECD is not very high (Fig. 2).

Fig. 1. Total expenditures for the general secondary education institutions per student 
in the OECD countries in 2019, USD

Source: [1].
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Fig. 2. Total expenditures for general secondary education in the OECD countries  
in 2019, % of GDP

Source: [1].
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The data indicates that as a per-
centage of the GDP the OECD countries 
tended to spend rather moderately for 
general secondary education, but we 
should remember that those countries 
are among those with the largest GDP 
and GDP per capita so the amount was 
rather substantial.

There are different sources of this 
funding (Fig. 3).

As we can see, the primary source of 
funds for general secondary education 
in the OECD countries was public 
expenditures from different levels of the 
government budgets. The average for 
the OECD was 90 %, and for the EU22 it 
was even higher (at 92 %). The United 
Kingdom was the leader in attracting 
private funds for the GSEIs (at 84 %). 
As a result, we concluded that the 
OECD members in general and the EU 
countries, in particular, tend to finance 
secondary education from public 
resources.

The creation of a general framework 
for financing education and evaluating 
its effectiveness depends on several 
factors, such as the division of total 
costs into groups (expenses for teaching 
staff, costs for support staff, capital 
costs) and the determination of the 
government level that will finance each 

group (national, regional, local); the 
chosen method of financing education 
(in the form of a lump sum, block 
subsidy or targeted subsidy), and the 
degree of autonomy of the school in the 
distribution of allocated funds [2]. 

Allocation of the education spend-
ing between current and capital 
expenditures has an impact on the 
provision of various additional services 
such as meals, transportation, housing 
and research; the level of staff wages; the 
material conditions for the instruction 
(determined by the expenses for the 
school buildings and maintenance); and 
the capability of the education system 
to adapt to the changes in demographic 
and enrolment trends. As a result, the 
allocation between short-term and 
long-term goals can impact the quality 
of education. A challenge faced by all 
governments and institutions is to 
achieve a proper balance based on 
the country’s educational priorities, 
particularly in times of crisis [3]. 

The current expenditures are the 
principal part of the expenses (Fig. 4).

Current expenditures consist of staff 
compensation and expenses for the 
goods and services required each year to 
operate the GSEIs, capital expenditures 
include resources for the acquisition 

Fig. 3. The relative share of public expenditures for general secondary education  
in the OECD countries in 2019, % of total expenditures

Source: [1].
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or maintenance of long-term assets. 
Capital expenditures are usually needed 
for the construction of new buildings (in 
case of an increase in enrolment or to 
restore existing facilities, or to achieve 
new educational, societal or safety 
goals). Capital expenditures have large 
fluctuations over time, the peaks are 
usually in years when they are needed, 
followed by years of rather limited 
resources [4].

Education is a labour-intensive field, 
so current expenditures constitute the 
largest part of the total expenditures 
on education in the OECD countries. In 
2019, current expenditure amounted to 
91 % of total expenditures on the GSEIs 
in the OECD countries, so the capital 
expenditures were rather low. The 

difference in the total share of current 
expenditures does not exceed more 
than 3 % across education levels, but 
across countries, it is larger. The share 
of the current expenditures on the GSEIs 
ranges from 82 % in Latvia to 98 % 
in Greece, and from 52 % in Greece to 
97 % in Iceland.

As a result, the average capital expen-
ditures across the OECD countries reach 
9 % of total expenditures but exceeds 
12 % in Australia, Estonia, Greece, 
Japan, Korea, Latvia and Norway [1].

Staff compensation is the principal 
part of the current expenditures (Fig. 5).

Current expenditures of the GSEIs 
consist of 1) compensation of pedago-
gical staff; 2) compensation of other 
staff; and 3) other current expenditures 

Fig. 4. Share of current expenditures for general secondary education  
in the OECD countries in 2019, % of total expenditures

Source: [1].
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Fig. 5. Share of the staff compensation for general secondary education  
in the OECD countries in 2019, % of current expenditures

Source: [1].
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(including teaching supplies, 
current maintenance of buildings, 
meals and housing for the students, 
etc.). The allocation between those 
categories depends on the enrolment 
changes, salary trends of education 
personnel, and costs of maintaining 
required facilities. In 2019, total staff 
compensation comprised the largest 
share of current expenditures of the 
GSEIs (78 % on average for the OECD 
countries) [1]. 

The financing framework for general 
secondary education may provide for 
the direct allocation of funds between 
various subjects of the educational 
process or the use of special formulas 
designed to increase the transparency 
and fairness of the allocation process. 
Funding formulas can be designed in 
such a way as to create incentives for 
improved efficiency at the levels of the 
administrative unit and the individual 
school. Per-student funding encourages 
increased fiscal discipline, which is 
especially necessary in the context of 
the declining number of school-age 
children, as it leads to higher costs due 
to lower school and classroom sizes [5].

A periodic review of formulas for 
financing general secondary edu-
cation is carried out depending on 
the strategies and selected criteria. 
Sometimes, instead of revising for-
mulas or using a large number of 
the determinants, targeted funding 
programs can be used, which ensure 
the allocation of funds for specific needs 
that do not exist in all GSEIs. Specialized 
formulas are better adapted to different 
student and school needs, which leads 
to a reduction in the number of targeted 
funding programs [6].

Financing of education takes place 
at three main levels: central, regional 

or local. In some countries, education 
funding is carried out mainly at the same 
level (in the USA – at the expense of local 
budgets, in Australia – at the expense of 
regional budgets, and in New Zealand 
– at the expense of the central budget).  
But in most cases, a combination of 
funding is used at different levels 
depending on the cost category [11].

When evaluating the effectiveness 
of financing from local budgets, a more 
thorough analysis is carried out, which 
allows to combine the assessment of not 
only financial indicators (a standard set 
of indicators for financial analysis) and 
quantitative indicators (for example, 
the average class size, the ratio of the 
number of students per teacher, costs per 
teacher and student), but also indicators 
of the quality of the education received 
(number of students who received a 
complete secondary education, results 
of external assessment of knowledge, 
etc.). Funding at the local level allows 
taking into account the individual needs 
of schools depending on their location 
and stimulates local communities to 
optimize the school network. At this 
stage, such a model is not entirely 
acceptable for Ukraine, since the 
budgets of communities are not yet 
large enough to bear the entire burden 
of financing education.

Financing mainly from regional-level 
budgets allows to maintain flexibility 
in the allocation of the funds, however, 
since those funds are allocated at 
the expense of the regional budgets, 
significant differences in financing are 
possible between different regions 
because they have autonomy in choosing 
the indicators of the allocation formula. 
For Ukraine, the model of financing 
mainly from regional budgets is also 
not optimal, due to the fact that there 
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are significant differences in the level 
of economic and social development 
between different regions. Under this 
funding model, performance evaluation 
is usually more formalized and allows 
for the existence of a significant number 
of private schools where tuition is 
paid by individuals, so the evaluation 
is mainly based on a standard set of 
financial indicators [12].

The financing of the GSEIs exclusively 
from the funds of the central budget is 
mainly carried out in small countries 
and involves a certain uniformity 
of financing and administrative 
determination of the needs of each GSEI 
in terms of funds, teaching staff, etc. 
For Ukraine, the use of such a model is 
also not recommended due to a large 
number of schools (there were 13 991 
GSEIs in Ukraine at the beginning of the 
2021/2022 academic year) that carry 
out educational activities in different 
conditions (number of students, 
location, availability of infrastructure). 
Under such a system, the state 
determines the amount of funding and 
the desired results in advance, and at 
the stage of performance evaluation, it 
remains only to analyze the fulfillment 
of the set goals [13].

Another criterion that determines 
the framework for evaluating the 
effectiveness of education financing is 
the chosen method of financing. The 
best practices of the European countries 
offer the following methods.

(1) Transfer of the total amount: 
requires performance evaluation based 
on a series of pre-defined performance 
indicators. The main advantage of such a 
financing system is that local authorities 
have considerable autonomy in the 
allocation of funds, subject to compliance 
with the established standards (for 

example, the maximum specific weight 
of each category of expenses in total 
expenses, determination of the list of 
types of expenses for which funds are 
allocated, etc.). The disadvantage is that 
under such a system, funds are allocated 
to several areas at once, so local 
authorities themselves determine the 
distribution of funds between specific 
areas of funding [14; 15].

(2) Block subvention (allocation of 
the total amount to a pre-determined 
list of expenses): performance 
evaluation is carried out on the basis of 
the financial results of operation, since 
funds are allocated to a certain category 
of expenses, and further allocation is 
carried out at the discretion of the local 
authorities within the established limits. 
The quality of the received education 
is also assessed. The advantage of this 
framework is a certain autonomy of 
local authorities in the allocation of 
subsidies. The main drawback is the 
fact that in order to obtain the greatest 
financial effect on certain categories of 
expenses (for example, expenses for 
the professional development of the 
teaching staff), an insufficient amount 
of resources may be allocated [16].

(3) Targeted subvention: perfor-
mance evaluation involves monitoring 
compliance with the allocation of funds 
and the fulfillment of educational goals. 
The advantage of such a system is that 
with a general increase in the level of 
wages in the country, the main burden 
of such an increase falls on the central 
budget, and not on local budgets. 
Central authorities can guarantee the 
targeted use of allocated funding. In 
this case, the selected mechanism 
allows partially to control the quality 
of educational services provided in 
individual educational institutions. The 
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main drawback of this system is its 
inflexibility and lack of mechanisms for 
prompt response to changes [17].

As part of the aforementioned 
funding mechanisms, there are times 
when certain GSEIs will need additional 
resources. There are two general 
approaches to the development of 
funding allocation mechanisms that 
take into account that different GSEIs 
have different funding requirements:

 – additional funding for individual 
educational institutions is provided within 
the framework of the main allocation 
mechanism (for example, the inclusion of 
weighting factors in the funding formula 
for the systematic allocation of additional 
resources among certain categories of 
schools, such as mountain schools, schools 
in remote areas);

 – individual categories of the GSEIs 
receive additional targeted funding 
in the form of additional subventions 
allocated regardless of the main allocation 
mechanism. As a rule, in most education 
systems there is a combination of such 
funding mechanisms [18].

In Ukraine, education subvention 
is one of the main inter-budgetary 
transfers from the state budget to local 
budgets in the field of education and is 
directed, first of all, to the payment of 
wages of the teaching staff for the GSEIs. 
If the school network in the community 
is optimal, funds from the educational 
subvention can also be used to develop 
the educational environment of the 
educational institutions. The education 
subvention is allocated based on the 
per-student formula and is approved 
in the state budget of Ukraine. The 
formula is revised every year in the 
context of changes in the number of 
education seekers in a certain territory 
and the estimated class size. The main 

goal of using the formulaic approach 
is to increase the transparency of the 
allocation of educational subvention 
funds and create incentives for opti-
mizing the network of the GSEIs at the 
level of individual territorial units. After 
all, in the case of understaffed GSEIs 
with low class capacity or maintaining 
an excess number of teaching staff, 
the relevant local councils must 
cover the deficit of the educational 
subvention funds at the expense of 
their own incomes. The calculation of 
the amount of subvention for students 
of special education institutions is 
based on the estimated class capacity – 
the average level of class capacity 
of special education institutions of 
the corresponding administrative-
territorial unit provided that the school 
network is rationally organized [10]. 
The educational subvention started in 
2015 and is used regularly to finance 
staff compensation ever since (Fig. 6).

The share of the educational sub-
vention in the expenditures of the 
consolidated budget for education is 
significant: in 2017–2018, it fluctuated 
in the range from 29 to 39%, but during 
2015–2021 it equalled an average of 
32 %.

The result of the application of the 
new approaches in budget financing, 
introduced by the Budget Code and 
the decentralization reform, is that 
since 2015, a new budget tool has 
been used for educational financing – 
educational targeted subventions 
for the specific purposes that are not 
regular but determined each year if 
they are needed. Since 2015, for the 
purpose of financial support for the 
implementation of educational reforms 
the targeted subventions were funded 
in Ukraine (Fig. 7).
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In total, subvention funds were 
provided from the state budget in the 
amount of UAH 4,075.8 million in 2021, 
UAH 2,603.7 million in 2020, UAH 
2,622.8 million in 2019, UAH 1,383.4 
million in 2018, UAH 148.2 million in 
2017, UAH 40.3 million in 2016 and UAH 
5,486.1 million in 2015, in particular:

- for the development of vocational 
(vocational and technical) education 
from the state budget during 2015–
2021, almost UAH 6 million was 
allocated;

- more than UAH 5 million was 
allocated to support the reform of the 
New Ukrainian School;

- more than UAH 1,2 million was 
provided for material and technical 
support and ensuring the quality of 
school education;

- almost UAH 2 million was allocated 
for the development of inclusive 
education [19].

The new budgetary instruments 
allow for more flexible monitoring of 
the needs of educational institutions, 
different categories of education 
seekers and teaching staff, as well 
as for improving the quality and 
competitiveness of the educational 
system among educational systems of 
other countries.

Conclusions. The general model 
for financing education depends 
on several factors. Among them are 
(1) the allocation of total education 
expenditures into groups (expenses 
for teaching staff, support staff, capital 
costs) and the determination at which 
level of the government authorities 

Fig. 6. The amount of educational subvention in Ukraine for staff salaries  
in 2015–2021, billion hryvnias

Source: [19].
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Fig. 7. The amount of targeted educational subvention in Ukraine  
for specific purposes in 2015–2021, thousand hryvnias

Source: [19].
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each category of expenditures will 
be financed (central, regional, local); 
(2) the chosen method of financing 
education: in the form of a total 
amount, block subvention or targeted 
subvention, and the degree of autonomy 
of the GSEIs in the distribution of the 
allocated funds; (3) the chosen principle 
of building a system for evaluating the 
effectiveness of education financing: 
based on pre-selected financial and 
quantitative indicators, based on 
indicators of the quality of education 
and the achievement of educational 
goals, a combination of financial 
methods and evaluation of the quality of 
the education received. 

In Ukraine, combined financing 
is used: expenses for teaching staff 
are financed from the state budget, 
and the rest of the current expenses 
and capital expenses are financed 
from local budgets. A funding system 
where funds are allocated per student 
will stimulate competition between 
schools, thus allowing to improve the 
quality of education. Such a system 

corresponds to the socio-economic 
situation in the country, where the state 
is responsible for the cost of teachers, 
thus creating incentives to attract 
the necessary personnel, and local 
authorities have incentives to optimize 
the network of schools for efficient use 
of local resources. Based on world best 
practices, it is desirable to evaluate the 
effectiveness of financing education in 
Ukraine using both financial indicators 
(especially regarding the financing of 
other current expenses and capital 
expenses) and criteria of the quality 
of education (in particular, the results 
of external examinations). Our further 
research will include the analysis of the 
targeted educational subventions in 
Ukraine during and after the war, as it is 
obvious that their priorities will change 
because the main part of the resources 
will be allocated for the reconstruction 
of the GSEI, creating a territory of safety 
in the GSEIs and the support for the 
children that suffered as a result of the 
aggression so they will have special 
educational needs.
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ФІНАНСУВАННЯ СЕКТОРУ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ОСВІТНІХ СУБВЕНЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Анотація. У статті досліджується міжнародний досвід фінансування системи за-
гальної середньої освіти та оцінюється можливість його використання в Україні. 
Встановлено, що на сучасному етапі розвитку національних систем освіти фінансу-
вання загальної середньої освіти є одним із пріоритетних напрямів державної політи-
ки розвинутих країн світу. Надзвичайно актуальним стало не лише визначення до-
статнього обсягу коштів для нормального функціонування системи освіти, а й макси-
мально ефективне їх використання. З’ясовано, що для більшості національних систем 
освіти є два основних завдання: покращення якості освіти для підвищення продуктив-
ності праці та економічного зростання; пошук ефективних шляхів використання  
наявних фінансових ресурсів, що може вимагати освітніх реформ. Для розв’я зання по-
ставлених завдань украй важливо побудувати дієвий механізм фінансування загальної 
середньої освіти, який дасть змогу максимально ефективно й справедливо розподіли-
ти ресурси між школами та водночас забезпечить високий рівень підготовки учнів. 
Авторами проаналізовано підходи й джерела фінансування системи загальної серед-
ньої освіти, зокрема міжбюджетні трансферти (освітню субвенцію). Доведено, що  
достатність фінансування здебільшого визначає якість загальної середньої освіти.
Ключові слова: фінансування загальної середньої освіти, освітня субвенція, формули 
фінансування, міжнародний і європейський досвід фінансування освіти.
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглядаються існуючі проблеми працевлаштування випускни-
ків економічних закладів вищої освіти. Визначено групи факторів, що істотно впли-
вають на процес працевлаштування випускників таких закладів. Акцентовано на 
кадровій стратегії вітчизняних роботодавців, яка орієнтована не на стратегічні 
пріоритети, а на можливість покращення роботи в найближчій перспективі. Вказа-
но на наявність значного дисбалансу між ринком праці та ринком освітніх послуг, 
проблем із виходом на ринок праці випускників-економістів і окреслено можливі шля-
хи їх подолання. В умовах збройної агресії перед учасниками освітнього ринку України 
постали складні завдання, пов’язані й із переміщенням низки закладів, і зі зміною пріо-
ритетів на ринку праці, й із істотною міграцією потенційних абітурієнтів та сту-
дентів за межі України. Розв’язання цих завдань залежить від виваженої та ефек-
тивної державної політики в освітній сфері, а також від здатності економічних  
закладів вищої освіти трансформувати власну стратегію на освітньому ринку України.
Ключові слова: освіта, економічна освіта, заклад вищої освіти, здобувачі вищої освіти, 
якість вищої освіти, ринок праці, роботодавець. 
JEL classification: I23.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-5-38-50.

В умовах ринкової економіки 
одним із найважливіших напрямів 
діяльності закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) є адаптація їх випускни-
ків на ринку праці. Вона включає в 
себе формування особистісної зрі-
лості, готовність молодої людини 
до самореалізації в професійній ді-

яльності, а також здатність фахів-
ців ефективно діяти на ринку праці. 
Фактично успішність працевлашту-
вання випускника є одним із голов-
них критеріїв, на основі якого можна 
визначити і його спроможність за-
своювати знання та набувати відпо-
відних компетенцій, і спроможність 
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ЗВО створити відповідні умови для 
цього. 

В Україні проблематика працев-
лаштування випускників ЗВО набу-
ває особливого забарвлення. Варто 
зауважити, що протягом багатьох ро-
ків серед пересічних громадян штуч-
но насаджувалася думка не тільки 
про «престижність» тієї чи іншої спе-
ціальності, а й про низьку кореляцію 
між здобутим фахом та сферою май-
бутньої професійної діяльності ви-
пускника ЗВО. Як наслідок, виникли 
кілька потужних «хвиль» зростання 
чисельності абітурієнтів: спочатку 
тих, що бажають здобути економічну 
освіту, потім тих, які прагнуть мати 
юридичну освіту, тепер підвищеним 
попитом користується сфера інфор-
маційних технологій. Можна кон-
статувати, що держава недостатньо 
активно втручалась у ці процеси й 
лише останнім часом почала реагу-
вати на сформований у вищій освіті 
дисбаланс. 

Поряд із цим за останні роки вища 
освіта в Україні зіткнулася з кількома 
серйозними викликами, які визна-
чатимуть її розвиток щонайменше 
в середньостроковій перспективі, 
у т. ч. у сфері працевлаштування ви-
пускників. По-перше, це пандемія 
COVID-19, унаслідок якої суттєво 
змінилася форма навчання (освітні 
заклади України використовували 
змішану й дистанційну форми, лише 
в окремі періоди повертаючись до 
офлайн-навчання). По-друге, відкри-
та агресія, що розпочалася 24 лютого 
2022 р. та спричинила переміщення 
багатьох ЗВО з тимчасово окупова-
них територій, масовий відтік молоді 
за кордон. 

Безперечно, у таких умовах питан-
ня працевлаштування випускників 

ЗВО в Україні у 2022 р. стало не тільки 
суто освітньою проблемою, а й еконо-
мічною та соціальною. Фактично від 
розв’язання проблем у цій сфері ве-
ликою мірою залежатиме успіх пово-
єнного відновлення нашої держави. 
З огляду на це метою статті є детер-
мінування чинників, що визначають 
конкурентоспроможність випускни-
ків економічних закладів вищої осві-
ти на вітчизняному ринку праці, їх 
вплив на працевлаштування, а також 
обґрунтування напрямів подолання 
наявних у цій царині проблем.

Досліджуючи проблематику пра-
цевлаштування випускників еконо-
мічних ЗВО, очевидно, слід акцен-
тувати на загальних тенденціях, що 
притаманні вищій освіті в Україні 
загалом і економічного спрямування 
зокрема. У першу чергу варто звер-
нути увагу на невпинне скорочення 
кількості ЗВО в нашій державі, яке 
спостерігалося до 2015 р. (рис. 1).

На наш погляд, загалом тенденцію 
скорочення кількості ЗВО слід оці-
нити позитивно, адже вона свідчить 
про поступове та невпинне очищен-
ня освітнього ринку від закладів, що 
мінімально опікувались якістю освіт-
нього процесу та на певному етапі 
свого розвитку фактично перетво-
рилися на «установи з видачі дипло-
мів». Але при цьому наголошуємо на 
наявності певного парадоксу в діях 
держави як регулятора освітнього 
ринку. Свого часу вона фактично іг-
норувала процеси стрімкого збіль-
шення числа навчальних закладів на 
освітньому ринку, що стало одним 
із ключових спонукальних факторів 
для ініціаторів їх заснування. Проте 
із плином часу стала очевидною не-
однозначність такої політики, тому 
періодично виникають ініціативи, 
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спрямовані на скорочення кількості 
ЗВО в нашій державі [2]. 

Зауважимо, що свого максималь-
ного значення кількість універси-
тетів, академій, інститутів сягнула 
у 2004–2008 рр., і це великою мірою 
віддзеркалило відродження вітчиз-
няної економіки та зростання реаль-
них доходів населення. У результаті 
цих процесів підвищилася плато-
спроможність потенційних спожива-
чів і замовників освітніх послуг (абі-
турієнтів та їхніх батьків), а також 
синхронно збільшувався попит на 
фахівців із боку провідних галузей 
національної економіки, а деструк-
тивний вплив демографічних факто-
рів ще не був настільки виразним.

Кумулятивний вплив вказаних 
чинників, на наш погляд, визначив 
кілька тенденцій довгострокового ха-
рактеру. По-перше, серед пересічних 
громадян було сформовано певні сте-
реотипи, а саме що вища освіта є над-
звичайно доступною, а процес її здо-
буття не завжди релевантний рівню 

набутих компетентностей. По-друге, 
економічна освіта має універсальний 
характер, до того ж випускник еконо-
мічного університету може працюва-
ти чи не в будь-якій галузі економіки 
України. Зрозуміло, що на початку 
ХХІ ст. такі суспільні настрої були на 
користь економічним ЗВО. Більше 
того, навіть університети й інститути 
іншого профілю вважали за необхід-
не врахувати ці тенденції та якщо не 
відкрити економічний факультет, то 
хоча б провести набір на окремі еко-
номічні спеціальності. 

До 2009 р. ринок праці в умовах 
зростання економіки міг «поглину-
ти» значне число випускників-еконо-
містів, проте надалі ситуація тільки 
погіршувалася, водночас множина 
факторів деструктивного впливу на 
кількість здобувачів вищої освіти 
в Україні постійно зростала. У під-
сумку це призвело до об’єктивно-
го скорочення чисельності осіб, що 
закінчили ЗВО університетського 
рівня. Так, якщо у 2010 р. універси-

Рис. 1. Динаміка кількості ЗВО (університетів, академій, інститутів)  
в Україні протягом 2009/2010–2019/2020 н. рр., од.

Побудовано авторами за: [1].
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тети, академії та інститути в Україні 
закінчили 543,7 тис. осіб, то у 2019 р. 
аналогічний показник становив уже 
333,6 тис. осіб (рис. 2). 

Очевидно, що таке скорочення 
торкнулося й економічних спеціаль-
ностей. З метою аналізу нинішньо-
го ставлення абітурієнтів до вибору 
економічних спеціальностей варто 
розглянути дані, наведені в Річно-
му звіті Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти за 
2021 рік [3]. На нашу думку, варто 
звернути увагу на кілька важливих 
фактів, а саме:

Дані Єдиної державної електро-
нної бази з питань освіти (ЄДЕБО) 
щодо кількості ЗВО в Україні станом 
на кінець ІІІ кв. 2021 р. (996 закладів) 
відрізняються від аналогічних даних, 
оприлюднених Державною службою 
статистики України (386 закладів). А 
проте, навіть попри наявні розбіжно-
сті, інформація щодо економічних спе-
ціальностей і спеціалізацій, отримана 

з обох джерел, загалом відображає на-
строї та вподобання сучасної молоді.

Серед топ-10 спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти в Україні [4], без-
посередньо пов’язаними з економі-
кою є: 073 «Менеджмент», 051 «Еко-
номіка», 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» (рис. 3).

Сумарна частка здобувачів, що 
навчаються за спеціальностями 051, 
072, 073, становить 10,84 %. При цьо-
му варто врахувати, що значна части-
на студентів, які отримують відпо-
відний економічний фах, навчають-
ся або в багатопрофільних ЗВО (так 
званих класичних університетах), 
або навіть у технічних та інших ЗВО. 
Проте й ЗВО економічного спряму-
вання намагаються універсалізувати 
свою позицію на освітньому ринку за 
рахунок підготовки здобувачів вищої 
освіти за популярними спеціальнос-
тями (такими як «Право» чи «Психо-
логія»). 

Рис. 2. Динаміка чисельності осіб, що закінчили ЗВО  
(університети, академії, інститути) в Україні, протягом 2009–2019 рр., тис. осіб

Побудовано авторами за: [1].
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Отже, в Україні відбувається інсти-
туційна дифузія освітнього середови-
ща на рівні спеціальностей, яка поля-
гає в тому, що ЗВО намагаються вра-
хувати освітні тренди та здійснювати 
підготовку здобувачів за широким 
спектром спеціальностей. Очевидно, 
що така ситуація істотно впливає й 
на працевлаштування майбутніх ви-
пускників. Як для абітурієнтів під час 
вибору місця навчання, так і для робо-
тодавців додатковими й важливими 
факторами є: статус та популярність 
ЗВО, його пізнаваність, місце в різно-
манітних рейтингах національного й 
міжнародного масштабів [5].

Варто акцентувати й на тій про-
блематиці працевлаштування випус-
кників економічних ЗВО, що зумов-
лена тенденціями на вітчизняному 
ринку праці. Зокрема, можна припу-
стити, що «універсальність» еконо-
мічної освіти послаблює вплив фак-
торів, пов’язаних із оплатою праці, 
на вибір абітурієнтами конкретної 

спеціальності. Водночас саме розмір 
заробітної плати є важливим інди-
катором, який береться до уваги ви-
пускниками-економістами в процесі 
працевлаштування. Загалом ситуація 
з рівнем оплати праці для випускни-
ків економічних ЗВО виглядає досить 
привабливо. Зокрема, заробітна пла-
та у фінансовому секторі в 1,6 раза 
перевищує зарплату в промисловості 
та у 2,1 раза в будівництві. Не можна 
не відзначити істотний прогрес у рів-
ні оплати праці в секторі державного 
управління та оборони, де часто пра-
цевлаштовуються випускники еко-
номічних ЗВО (таблиця).

Продовжуючи аналіз, потрібно 
звернути увагу також на кадрову 
стратегію вітчизняних роботодавців, 
яка з низки причин має певні особ-
ливості. Зокрема, більшість україн-
ських компаній-роботодавців орієн-
товані не на стратегічні пріоритети, 
а на можливість покращення роботи 
в найближчій перспективі. Такий під-
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Рис. 3. Топ-10 спеціальностей, що є найпопулярнішими  
серед здобувачів вищої освіти в Україні у 2021 р., %

Побудовано авторами за: [3].
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хід істотно впливає й на пріоритети 
роботодавців в управлінні людським 
капіталом: до випускників (та й до 
студентів ІІІ–IV курсів) уже на ета-
пі пошуку першого робочого місця 
висуваються досить жорсткі вимоги 
щодо кваліфікації. Претенденти на 
робоче місце мають усвідомлювати 
важливість кар’єрного зростання, 
ще в студентські роки активно пра-
цювати над складанням відповідних 
планів, але при цьому адаптувати-
ся до змін ринкової ситуації. На наш 
погляд, уже згадувана «універсаль-
ність» економічної освіти підвищує 
здатність випускників профільних 
ЗВО до такої адаптації.

Утім, у цій «універсальності» при-
сутнє й певне «підводне каміння» 
для кар’єри випускника-економіста. 
Безперечно, питання професійного 
самовизначення є найважливішим 
і вирішальним фактором у майбут-
ній перспективі працевлаштування. 
Професійна діяльність, робота посі-
дають одне з основних місць у житті 
людини. Тому усвідомлення розриву 
між бажаною та реальною позицією 
на ринку праці може мати приголом-

шливі наслідки для індивідуума, й 
передусім для його самооцінки. Щоб 
уникнути такого деструктивного 
впливу, випускник-економіст пови-
нен провести реальний і тверезий 
аналіз своїх можливостей, потенціа-
лу, а також сфер, у яких можна успіш-
но представити себе роботодавцю. 

Розглядаючи проблеми із працев-
лаштуванням випускників економіч-
них ЗВО, слід зважати на існування 
ще одного дисбалансу – між очіку-
ваннями ринку праці (роботодавців) 
від фахівця та компетентностями, які 
він набув під час навчання. Зокре-
ма, О. Костюк зазначає, що в Україні 
частка власників дипломів про вищу 
освіту серед зайнятих тими видами 
діяльності, які не потребують вищої 
освіти, становить 34,3 % [6]. Можна 
погодитися, що «кваліфікаційний 
розрив» стає найбільшим розчару-
ванням як для випускників (вищу 
освіту нарешті здобуто, але кваліфі-
каційних навичок відповідного рів-
ня з різних причин не сформовано, 
й у перспективі – робота з низькою 
зарплатою, не за фахом або взагалі 
безробіття), так і для роботодавців 

Т а б л и ц я
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за окремими видами 

економічної діяльності у 2014–2021 рр., грн
Вид діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 3817 4381 5953 9372 12 698 14 785 16 443 19 048
Операції з нерухомим майном 3090 3659 4804 5947 7329 8626 8981 11 142
Фінансова та страхова діяльність 7020 8603 10 227 12 865 16 161 19 132 20 379 23 975
Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних засобів  
і мотоциклів 3439 4692 5808 7631 9404 10 795 11 286 13 488
Сільське господарство, лісове  
господарство та рибне господарство 2556 3309 4195 6057 7557 8856 9757 12 287
Промисловість 3988 4789 5902 7631 9633 11 788 12 759 14 902
Будівництво 2860 3551 4731 6251 7845 9356 9832 11 289

Складено авторами за: [1].
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(вони отримують дипломованого 
фахівця, якого ще потрібно навчати). 
Серед тих, хто працює, частка ура-
жених «кваліфікаційним розривом» 
становить понад 45 % (це розмір 
так званої кваліфікаційної ями) [6]. 
Підкреслимо, що крім «кваліфіка-
ційного розриву» потрібно врахову-
вати об’єктивну різницю між очіку-
ваннями випускника-економіста та 
реальними умовами, які виникають 
при працевлаштуванні (рівень за-
робітної плати, режим праці тощо). 
Тобто сам факт працевлаштування 
не є беззаперечним свідченням задо-
воленості випускника-економіста як 
учасника вітчизняного ринку праці.

Загалом в існуючих дослідженнях 
проблем працевлаштування досить 
часто трапляється думка, що моні-
торинг працевлаштування випус-
кників у розрізі спеціальностей (ок-
рім медичних і педагогічних) наразі 
практично не можливий [7]. Проте, 
навіть із урахуванням такого виснов-
ку, окремі наведені результати є до-
сить показовими:

 – у ході моніторингу встановлено, 
що 73,28 % бакалаврів продовжили 
навчання для здобуття другого ступе-
ня вищої освіти або іншої спеціальнос-
ті. Можна лише частково погодитися, 
що ці цифри свідчать про неготовність 
бакалаврів до виходу на ринок праці 
(навіть зважаючи на певні обмеження, 
які існували в Національному класифі-
каторі України ДК 003 «Класифікатор 
професій» до жовтня 2021 р.);

 – частка зайнятих і умовно зай-
нятих осіб у середньому становить 
58,69 %, в укрупненій групі «Еко-
номіка, сервіс, управління та адмі-
ністрування» зазначений показник 
дорівнює 62,64 %, що можна віднести 
до групи звичайних значень;

 – високі значення зайнятих та 
умовно зайнятих осіб спостеріга-
ються для спеціальностей, праце-
влаштування за якими певною мірою 
регулюється на державному рівні 
(наприклад, медицина, освіта). Аналіз 
даних у розрізі окремих економічних 
ЗВО свідчить, що частка цієї категорії 
осіб коливається в діапазоні 48–68 %.

Підкреслимо, що проблема пра-
цевлаштування випускників не є суто 
українською. Як свідчать дані Євро-
стату [8], тією чи іншою мірою вона 
притаманна багатьом країнам. Відпо-
відно, у кожній державі сформовано 
власний підхід до її розв’язання, й він 
не завжди ґрунтується на активному 
втручанні держави в процеси праце-
влаштування. Тим більше що безпо-
середньо з цією проблемою пов’язане 
питання необхідності трансформації 
обсягів і джерел фінансування, уз-
годження з пріоритетами розвитку 
країни на основі досягнення відповід-
них показників ефективності. 

На сьогодні в Україні домінують 
державні ЗВО, але частка здобувачів 
освіти за рахунок недержавного фі-
нансування становить майже 60 % 
[1]. Це є проявом тенденції децен-
тралізації й диверсифікації в освіт-
ній сфері. Проте частка юридичних 
осіб у фінансуванні освітніх послуг, 
що надаються ЗВО, коливається в 
межах 1 %. Це пов’язано з відсутніс-
тю стійких договірних відносин між 
корпоративним сектором та ЗВО, як 
це прийнято в розвинутих країнах, 
де роль юридичних осіб (приватного 
капіталу) у фінансуванні освіти знач-
но більша.

Однією з ознак трансформації сис-
теми вищої освіти протягом останніх 
десятиліть став її перехід від елітар-
ності до масовості [9]. У нашій держа-
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ві частка населення з вищою освітою 
становить понад 80 % та істотно пе-
ревищує середнє значення в бага-
тьох розвинутих країнах (50–60 %). 
Водночас це вказує на нівелювання 
різниці в рівні заробітної плати фа-
хівців із вищою освітою та інших 
працівників, що характерна для роз-
винутих країн. 

Як зауважують зарубіжні вчені, ма-
совість є відповіддю на структурну й 
технологічну модернізацію економі-
ки, гуманізацію та інформатизацію 
суспільства: саме зростання чисель-
ності студентів ЗВО є ключовим фак-
тором у світовій системі вищої освіти 
ХХІ ст. [10]. Проте масова вища освіта 
асоціюється з погіршенням якості: 
знижується середній рівень знань абі-
турієнтів, обсяги бюджетного фінан-
сування в перерахунку на одного сту-
дента, що може потенційно призвести 
до послаблення науково-дослідної й 
інноваційної активності. 

Зазначимо, що працевлаштування 
випускників повинне бути не лише 
їхньою проблемою, а й ЗВО, який од-
ночасно є суб’єктом двох ринків: рин-
ку освітніх послуг і ринку праці. Оче-
видно, що підвищення гарантії праце-
влаштування після здобуття освіти є 
важливою конкурентною перевагою 
ЗВО, яка приваблює абітурієнтів. 
Отже, ЗВО мають змінити підходи до 
аналізу попиту на певні спеціальнос-
ті та його прогнозування, що дасть їм 
можливість реагувати у вигляді від-
повідних освітніх програм [11]. 

Станом на середину 2022 р. визна-
чальним чинником щодо перспектив 
працевлаштування випускників ЗВО, 
безперечно, є військова агресія, яка 
кардинально змінила формат функ-
ціонування вищої освіти в Україні. 
Ці зміни стосуються, по-перше, пере-

міщення цілого ряду ЗВО з тимчасо-
во окупованих територій; по-друге, 
міграції значної частини населення 
(навіть із урахуванням обмежень на 
виїзд чоловіків призовного віку) за 
межі України; по-третє, створення 
окремими зарубіжними ЗВО досить 
привабливих умов вступу для абіту-
рієнтів-українців; по-четверте, об’єк-
тивного скорочення державного 
фінансування вищої освіти в умовах 
пріоритету видатків на потреби на-
ціональної оборони; по-п’яте, прожи-
вання частини студентів, працівни-
ків та інших категорій персоналу на 
тимчасово окупованих територіях. 
Зрозуміло, що в таких умовах насам-
перед страждає якість навчання пе-
реважної більшості студентів, а ок-
ремі з них узагалі не можуть з низки 
причин розпочати навчання навіть 
у дистанційному форматі. Ці та інші 
проблемні питання роботи вітчизня-
них ЗВО в умовах війни доволі ґрун-
товно висвітлено в праці вітчизня-
них фахівців [12], де підкреслюється 
складність процесів, що наразі відбу-
ваються в українській освіті.

Непрості процеси відбуваються 
й у національній економіці, у т. ч. у 
сфері зайнятості. Очевидно, що на-
слідками військової агресії є не тіль-
ки падіння ВВП, девальвація гривні, 
поглиблення дефіциту державного 
бюджету, а й кардинальні зміни на 
вітчизняному ринку праці. На наш 
погляд, сьогодні надзвичайно важко 
спрогнозувати попит на випускників 
економічних спеціальностей в умо-
вах повоєнного відновлення України. 
Однак можна припустити, що, зважа-
ючи на масштаби руйнувань унаслі-
док військових дій, перевага віддава-
тиметься фахівцям дещо інших спе-
ціальностей і спеціалізацій. 
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Вивчення проблем, пов’язаних із 
працевлаштуванням випускників 
економічних ЗВО, дає можливість ок-
реслити кілька серйозних дисбалан-
сів у цій сфері, які наведено нижче.

1. Вихід на ринок праці випускни-
ків-економістів пов’язаний з існу-
ванням цілої низки проблем, до яких 
насамперед слід віднести: наявність 
істотного дисбалансу між ринком 
праці та ринком освітніх послуг; не-
достатню ефективність профорієн-
таційної роботи; невідповідність рів-
ня підготовки в багатьох економіч-
них ЗВО вимогам часу; відсутність 
у випускників розуміння власного 
місця й можливостей на ринку праці 
України; високий рівень інформацій-
ної асиметрії як на ринку освітніх по-
слуг, так і на ринку праці (у т. ч. унас-
лідок його тінізації).

2. Можливості працевлаштування 
випускників економічних ЗВО сфор-
мувалися під впливом певних тенден-
цій. Передусім ідеться про недостат-
ній державний контроль освітнього 
ринку в 1990-х роках та в перше деся-
тиліття ХХІ ст. Це спричинило значне 
зростання кількості ЗВО, а також обся-
гів підготовки економістів. Зрозуміло, 
що далеко не всі ЗВО змогли забезпе-
чити студентів новітніми інновацій-
ними інструментами викладання дис-
циплін, а це, у свою чергу, вплинуло на 
якість їх підготовки [13]. Окрім того, 
чітко проявилася тенденція до дифу-
зії на інституційному рівні, яка поля-
гає в пропозиції підготовки економіс-
тів непрофільними ЗВО – технічними, 
педагогічними тощо. Унаслідок такої 
стратегії ЗВО серед пересічних гро-
мадян (споживачів освітніх послуг) 
виникла ілюзія масовості, доступно-
сті та універсальності економічної 
освіти. «Перенасичення» освітнього 

ринку пропозиціями підготовки еко-
номістів призвело до того, що лише 
останніми роками на вибір місця нав-
чання почали впливати й такі вагомі 
фактори, як престиж ЗВО, його репу-
тація, рівень підготовки загалом та за 
тією чи іншою спеціальністю тощо. 

3. Існуючі оцінки рівня праце-
влаштування випускників еконо-
мічних спеціальностей досить ви-
сокі, проте поступаються освітнім 
спеціальностям, у яких велика роль 
державного регулювання (освіта, 
медицина). Водночас «універсаль-
ність» економічної освіти дає під-
стави піддати сумніву релевантність 
наданих результатів. Загалом можна 
зробити висновок про наявність чи-
малого розриву між очікуваннями 
роботодавців щодо рівня підготов-
ки випускників і компетенціями, що 
набуті ними під час навчання у ЗВО. 
Серйозною проблемою є фактично 
мінімальний рівень співпраці еконо-
мічних ЗВО та корпоративного сек-
тору як замовника освітніх послуг 
для підготовки фахівців.

4. Безперечно, ключовим факто-
ром, що впливає та надалі впливати-
ме на працевлаштування випускни-
ків-економістів, є відкрита агресія рф 
проти України, розпочата в лютому 
2022 р. Тому вже тепер потрібно го-
ворити як про принципово нові коор-
динати для освітнього ринку України, 
так і про інші пріоритети, що вини-
кають на вітчизняному ринку праці. 
З одного боку, «універсальний» ха-
рактер економічної підготовки дасть 
змогу випускникам-економістам роз-
раховувати на вдале працевлашту-
вання, з другого – очевидним є май-
бутній спад зацікавленості абітурієн-
тів у вступі саме до економічних ЗВО. 
Вплив таких негативних тенденцій 
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посилюватиметься за рахунок демо-
графічних факторів, у т. ч. значної мі-
грації населення внаслідок війни.

Що в цих умовах повинні робити 
українські економічні ЗВО? На наш по-
гляд, пріоритетними є такі напрями:

1. Лобіювання на різних рівнях 
питання оптимізації мережі ЗВО, які 
готують фахівців економічного про-
філю, на основі кількісних і якісних 
критеріїв, що характеризують рівень 
підготовки студентів.

2. Налагодження ефективної спів-
праці з корпоративним сектором як 
потенційним замовником освітніх 

послуг підготовки фахівців еконо-
мічного профілю.

3. Перегляд кількості й напов-
нення освітньо-професійних про-
грам, які пропонуються для вибору 
абітурієнтам, з акцентом на тих із 
них, що готуватимуть фахівців, які 
будуть затребувані на вітчизняному 
ринку праці.

4. Посилення профорієнтаційної 
роботи, причому не тільки на етапі 
вступу до ЗВО (найпоширеніша прак-
тика на сьогодні), а й у процесі навчан-
ня, що сприятиме усвідомленню сту-
дентами свого місця на ринку праці.
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF HIGHER 
EDUCATION ECONOMIC INSTITUTIONS

Abstract. The article examines the employment of graduates of higher education economic 
institutions. The aim of the article is to define the factors determining the competitiveness of 
economic higher education institutions’ graduates in the domestic labor market, their impact 
on employment, as well as to substantiate the directions of overcoming the existing problems 
in this area. It has been established that three groups of factors have a significant impact on 
the process of employment of economic higher education institutions’ graduates: the main 
trends of the domestic educational market; imbalances characteristic of the Ukrainian labor 
market; finally, the level of professional training of the graduate who is looking for a job. Over 
a long period of time, public consciousness has formed an idea about the «universal» nature 
of economic education. As a consequence, domestic HEIs (regardless of their main profile) 
actively offered various educational programs of economic orientation on the market. Under 
such conditions only in recent years, the reputation and prestige of HEIs have become a 
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weighty factor influencing the choice of employers. Under the conditions of open armed 
aggression, the participants of the educational market faced complex tasks, connected both 
with the relocation of a number of institutions and with the change of priorities in the labor 
market, and with the significant migration of potential applicants and students outside 
Ukraine. Solving them largely depends on an effective public policy in the field of education 
(including optimization of the number of HEIs), as well as the ability of economic universities 
to transform their own strategy on the educational market in Ukraine.
Keywords: education, economic education, higher education, higher education applicants, 
quality of higher education, labor market, employer.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 
КВАЛІФІКАЦІЙ: ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Анотація. Статтю присвячено проблемам забезпечення якості в рамках вимог Націо-
нальної системи кваліфікацій України в контексті інтеграції цієї системи у відповідну 
європейську. Розглядаються три складові забезпечення якості кваліфікацій: якість 
стандартизації, якість оцінювання, документарне забезпечення якості кваліфікації. 
Дослідження сфокусоване на питаннях якості освітніх і професійних стандартів. Роз-
крито відмінності в правовому регулюванні освітніх стандартів початкової, серед-
ньої, професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої освіти. Виявле-
но певну правову невизначеність вживання термінів «результати навчання» та «ком-
петентності» й невідповідність використання цих термінів Рекомендаціям Ради ЄС 
2017 р. та міжнародним і національним стандартам. Детально проаналізовано 230 
існуючих на момент написання професійних стандартів. Наголошується, що завдяки 
правовому врегулюванню процесів їх підготовки й затвердження якість професійних 
стандартів загалом задовільна. Разом із цим виявлено низку недоліків, зокрема не 
розв’язана проблема віднесення професійних кваліфікацій до рівнів Національної рамки 
кваліфікацій. Підкреслюється необхідність незалежного рецензування (експертизи) 
проєктів професійних стандартів. Показано, що в системі таких стандартів є акту-
альна потреба у створенні інструментів забезпечення якості, вживанні однакових 
термінів, гармонізованих із законодавством та практикою ЄС. Зокрема, йдеться про 
необхідність правильного використання термінів «результати навчання», «компе-
тентності», розмежування суб’єктів діяльності у сфері стандартів (розробники, ре-
цензенти, суб’єкти затвердження). Наголошується на важливості запровадження 
стандартів оцінювання, у т. ч. для професійних кваліфікацій.
Ключові слова: кваліфікація, освітня кваліфікація, професійна кваліфікація, резуль-
тати навчання, освітні стандарти, професійні стандарти, Європейський Союз, євро-
інтеграція.
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Приписи Закону України «Про 
освіту» від 2017 р. дали старт ство-
ренню національної системи ква-
ліфікацій. Прийняттю цих норм пе-
редувала тривала й копітка робота 

України з її європейськими партнера-
ми, передусім із Європейською освіт-
ньою фундацією (European Training 
Foundation, ETF), щодо надання тех-
нічної допомоги вітчизняній освіт-
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ній сфері у формуванні сучасної сис-
теми кваліфікацій.

Як показує історичний екскурс, 
створення системи кваліфікацій було 
ініційоване низкою держав, зокрема 
Великою Британією та Австралією 
[1; 2]. Поштовхом до цього стали зро-
стаючі потреби економіки в постій-
ному навчанні персоналу компаній, 
зумовлені швидкими технологічни-
ми змінами у виробництві та провад-
женням підприємницької діяльності. 
Метою ініціативи було розроблення 
єдиних підходів до порівняння освіт-
ніх і професійних кваліфікацій на 
предмет складності та якості неза-
лежно від галузі знань чи виду еко-
номічної діяльності.

Докладені зусилля дали резуль-
тат: у 2008 р. започатковано єв-
ропейську систему кваліфікацій, 
оформлену у вигляді відповідних 
Рекомендацій, прийнятих Радою ЄС 
[3]. Друга редакція Рекомендацій 
була прийнята вже у 2017 р. [4]. Реко-
мендації, імплементовані в систему 
законодавства ЄС, дають державам- 
учасницям досить велику свободу 
в реалізації їхніх положень через 
націо нальне законодавство [5].

Домінуючим критерієм відпо-
відності національних політик дер-
жав-членів ЄС рекомендаціям Єв-
ропейської Ради є забезпечення 
належної якості. Аналогічно, попри 
відмінності в реалізації, для системи 
кваліфікацій головним критерієм до-
тримання таких рекомендацій є від-
повідна якість професійних кваліфі-
кацій, що має бути порівнянною з їх 
якістю в інших державах-членах.

Отже, Україна, як асоційований 
член ЄС та країна-кандидат на член-
ство в ЄС, може самостійно форму-
вати свою систему кваліфікацій, але 

для повноцінного визнання в ЄС має 
забезпечити якість, відповідну вимо-
гам ЄС.

Поняття кваліфікації  
та складові якості кваліфікації
Закон України «Про освіту» [6] 

визначає, що «кваліфікація – ви-
знана уповноваженим суб’єктом та 
засвідчена відповідним докумен-
том стандартизована сукупність 
здобутих особою компетентностей 
(результатів навчання)». У Рекомен-
даціях Європейської Ради [4] наво-
диться схоже визначення: «Кваліфі-
кація означає офіційний результат 
процесу оцінювання та валідації, 
який отримується за умови, що ком-
петентний орган визначив відповід-
ність результатів навчання особи 
заданим стандартам». Таким чином, 
отримання кваліфікації включає не-
обхідність забезпечення трьох скла-
дових. Це:

 – наявність стандарту;
 – організація процесу оцінювання 

й валідації результатів навчання;
 – процедура видання документа 

(офіційний результат) про присвоєн-
ня кваліфікації.

Отже, якість кваліфікації визнача-
ється забезпеченням якості вказаних 
складників:

1) якості стандартів (освітніх і про-
фесійних);

2) якості оцінювання та валідації;
3) якості документів (повнота й на-

дійність відомостей, термін дії тощо).
З точки зору інструментарію за-

безпечення якості кваліфікації, про-
цедури зовнішнього й внутрішнього 
забезпечення якості повинні розроб-
лятися спеціально залученими до 
цього процесу закладами, установа-
ми, організаціями.
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Повніша методологія досліджен-
ня мала б охоплювати також оціню-
вання результатів діяльності, а не 
лише процедури, однак обговорення 
цих аспектів виходить за межі даного 
дослідження.

Якість стандартизації.  
Стандарти освіти

Присвоєння кваліфікації здійс-
нюється в разі досягнення особою 
результатів навчання, передбаче-
них стандартом – освітнім чи про-
фесійним, тому якість кваліфікації 
великою мірою визначається якістю 
відповідного стандарту, який має 
врахувати різні аспекти суспільної 
актуальності та можливість його 
практичного застосування. Потріб-
ні процедури, здатні забезпечувати 
якість освітнього чи професійного 
стандарту ще на етапі його розроб-
лення. Сукупність таких процедур 
можна представити як дві взаємоза-
лежні частини: зовнішнього забез-
печення якості та внутрішнього за-
безпечення якості. Остання охоплює 
сукупність логічно пов’язаних, різно-
планових заходів, що їх запроваджує 
розробник стандарту для забезпе-
чення його якості. У цьому контексті 
слід зауважити, що процедури роз-
роблення й затвердження освітніх і 
професійних стандартів в Україні іс-
тотно відрізняються.

Загалом питання стандартизації 
в нашій державі регулюється Зако-
ном України «Про стандартизацію» 
[7]. Однак згідно з частиною другою 
ст. 2 цього Закону, він не поширюєть-
ся на стандарти «освіти та інші соці-
альні стандарти», зокрема питання 
стандартів освіти регулюється від-
повідним освітнім законодавством. 
У базовому Законі України «Про 

освіту» [6], ст. 32, наведено загаль-
не визначення стандарту освіти як 
сукупності вимог до обов’язкових 
компетентностей та результатів нав-
чання здобувача освіти відповідного 
рівня; загального обсягу навчально-
го навантаження здобувачів освіти; 
інших складників, які можуть бути 
передбачені спеціальними закона-
ми. При цьому право затверджувати 
стандарти освіти закріплено за цент-
ральним органом виконавчої влади 
відповідно до спеціальних законів. 
Згідно з вимогами частини першої 
ст. 46 Закону «Про освіту», централь-
ний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки (Міністерство освіти і 
науки України – МОНУ) «організовує 
розроблення і затверджує стандарти 
освіти у випадках, визначених цим 
Законом та спеціальними законами, 
оприлюднює їх на своєму офіцій-
ному веб-сайті». Фактично на МОНУ 
покладено основні повноваження 
щодо розроблення й затвердження 
стандартів освіти. Інші ж центральні 
органи виконавчої влади вповнова-
жено затверджувати стандарти спе-
ціалізованої освіти (частина шоста 
ст. 21 Закону).

Спеціальні закони деталізують 
процедури розроблення та затвер-
дження стандартів освіти. Так, За-
кон України «Про дошкільну освіту» 
[8] передбачає стандарт дошкільної 
освіти як її базовий компонент. Він 
«містить норми і положення, які ви-
значають державні вимоги до рівня 
розвиненості та вихованості дитини 
дошкільного віку, а також умови, за 
яких вони можуть бути досягнуті». 
Стандарт (базовий компонент) роз-
робляється й затверджується МОНУ 
(ст. 19). До його розроблення до-
лучаються «Національна академія 
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педагогічних наук України, органи 
із забезпечення якості освіти, ака-
демічні, галузеві науково-дослідні 
інститути, заклади освіти, інші нау-
ково-методичні та методичні уста-
нови, громадські об’єднання, у тому 
числі фахові організації (професійні 
асоціації), інші інститути громадян-
ського суспільства, експерти тощо» 
(ст. 22).

Закон України «Про повну загаль-
ну середню освіту» [9] передбачає, 
що стандарти початкової, базової се-
редньої й профільної середньої осві-
ти розробляє МОНУ (із залученням 
Національної академії педагогічних 
наук та інших суб’єктів) і затверджує 
Кабінет Міністрів України. Закон 
трактує поняття Державного освіт-
нього стандарту як «зведення норм 
і положень, що визначають державні 
вимоги до освіченості учнів і випуск-
ників шкіл на відповідному рівні за-
гальної середньої освіти та гарантії 
держави у її досягненні» (ст. 30).

Закон України «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» [10] 
запроваджує два види стандартів: 
державні стандарти професійної 
(професійно-технічної) освіти та дер-
жавні освітні стандарти з конкрет-
них професій. Державний стандарт 
професійної (професійно-технічної) 
освіти, згідно із Законом, – це «сукуп-
ність державних вимог до змісту про-
фесійної (професійно-технічної) осві-
ти, рівня кваліфікації випускника за-
кладу професійної (професійно-тех-
нічної) освіти та освітнього рівня 
вступників» (ст. 32). Поряд із цим 
визначення державного освітнього 
стандарту з окремої професії в Законі 
відсутнє. Такий державний стандарт 
розробляється центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері освіти 

і науки та затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Державний освіт-
ній стандарт з професії розробляєть-
ся й затверджується центральним 
органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки.

Закон України «Про фахову перед-
вищу освіту» [11] несподівано пропо-
нує дещо інше визначення стандар-
ту освіти, ніж у Законі України «Про 
освіту». Так, згідно зі ст. 32 Закону 
України «Про освіту», «стандарт осві-
ти визначає:

 – вимоги до обов’язкових компе-
тентностей та результатів навчання 
здобувача освіти відповідного рівня;

 – загальний обсяг навчального на-
вантаження здобувачів освіти;

 – інші складники, передбачені спе-
ціальними законами».

У спеціальному законі, яким є За-
кон України «Про фахову передвищу 
освіту», ст. 1, наведено таке визна-
чення: «стандарт фахової передви-
щої освіти – сукупність вимог до ос-
вітньо-професійних програм фахової 
передвищої освіти, які є спільними 
для всіх освітньо-професійних про-
грам у межах певної спеціальності».

У частині третій ст. 8 цього Закону 
дається уточнення поняття стандар-
ту освітньо-професійної програми:

1) перелік обов’язкових загальних 
та спеціальних компетентностей і 
результатів навчання здобувачів фа-
хової передвищої освіти;

2) вимоги до попередньої освіти 
осіб, які можуть розпочати навчання 
за цією програмою;

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхід-
ний для здобуття ступеня фахового 
молодшого бакалавра за відповід-
ною спеціальністю;

4) форми атестації здобувачів фа-
хової передвищої освіти;
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5) вимоги до системи внутрішньо-
го забезпечення якості фахової пе-
редвищої освіти;

6) вимоги професійних стандартів 
(за наявності).

Отже, запропонований стандарт 
освіти – це перелік прямих вимог до 
освітньо-професійних програм, а не 
результатів навчання.

Стандарти фахової передвищої 
освіти розробляються за кожною 
спеціальністю. Розробляє та затвер-
джує стандарти центральний орган 
виконавчої влади у сфері освіти і 
науки – Міністерство освіти і науки 
України.

Закон України «Про вищу осві-
ту» [12] аналогічно передбачає, що 
стандарт вищої освіти – це «сукуп-
ність вимог до освітніх програм ви-
щої освіти, які є спільними для всіх 
освітніх програм у межах певного 
рівня вищої освіти та спеціальності» 
(ст. 10). Згідно з частиною шостою 
ст. 10 Закону, «стандарти вищої осві-
ти за кожною спеціальністю розро-
бляє центральний орган виконавчої 
влади у сфері освіти і науки з ураху-
ванням пропозицій галузевих дер-
жавних органів, що забезпечують 
формування і реалізують державну 
політику у відповідних сферах, галу-
зевих об’єднань організацій робото-
давців і затверджує їх за погоджен-
ням з Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти».

У праці В. Бахрушина [13] прове-
дено ґрунтовний аналіз відповідно-
сті стандартів вищої освіти Націо-
нальній рамці кваліфікацій, узгодже-
ності стандартів різних освітніх рів-
нів у межах спеціальності та галузі 
знань. Автор де-факто визнає, що, 
незважаючи на визначення, про яке 
йшлося вище, предметом стандарти-

зації є все ж не освітні програми, а, в 
кінцевому рахунку, компетентності й 
результати навчання.

Оцінюючи стан стандартизації 
освіти в цілому на відповідність за-
конодавству ЄС, зокрема рекомен-
даціям Ради Європи, можна зробити 
низку висновків. Перший полягає в 
тому, що в освітньому законодавстві 
розглядається різний об’єкт стандар-
тизації. У дошкільній, початковій, 
середній і професійній (професій-
но-технічній) освіті стандартизують-
ся вимоги до здобувачів освіти (ре-
зультати навчання, компетентності 
тощо). У фаховій передвищій та ви-
щій освіті освітні стандарти встанов-
люють вимоги до освітніх програм. 
Це інший предмет регулювання, 
який не відповідає рекомендаціям 
Ради ЄС. Більше того, такі стандарти 
освіти не можуть застосовуватися до 
оцінювання результатів навчання 
здобувачів освіти. По суті, їх слід було 
б називати не стандартами освіти, а 
стандартами освітніх програм або 
стандартами організації освітнього 
процесу.

Другий висновок стосується вже 
всіх стандартів. Ідеться про вживан-
ня термінів «компетентність» і «ре-
зультати навчання». У Рекомендаціях 
Ради ЄС пропонується нова структу-
ра дескрипторів Європейської рамки 
кваліфікацій. Порівняно з Європей-
ською рамкою кваліфікацій 2008 р. 
дескриптор «компетентності» наразі 
вилучено, й кваліфікації описуються 
лише в термінах результатів навчан-
ня [4].

Такий підхід загалом узгоджуєть-
ся з нормами базового Закону Украї-
ни «Про освіту» [6], згідно з яким:

 – результати навчання – знання, 
уміння, навички, способи мислен-
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ня, погляди, цінності, інші особисті 
якості, набуті у процесі навчання, 
виховання та розвитку, які можна 
ідентифікувати, спланувати, оці-
нити і виміряти та які особа здатна 
продемонструвати після завершен-
ня освітньої програми або окремих 
освітніх компонентів (частина перша 
ст. 1, п. 22);

 – компетентність – динамічна ком-
бінація знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей, що визначає здат-
ність особи успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та/або подаль-
шу навчальну діяльність.

Отже, результати навчання ха-
рактеризуються такими основними 
властивостями:

 – їх можна ідентифікувати;
 – їх можна оцінити та виміряти.

Компетентність можна іншими 
словами визначити як динамічну 
комбінацію результатів навчання, 
«що визначає здатність особи успіш-
но соціалізуватися, провадити про-
фесійну та/або подальшу навчальну 
діяльність». Тобто це здатність за-
стосовувати результати навчання 
для досягнення визначених цілей.

Виходячи з поняття стандарту 
освіти, визначеного ст. 32 Закону 
України «Про освіту», його основною 
складовою є «вимоги до обов’язко-
вих компетентностей та результатів 
навчання здобувача освіти відповід-
ного рівня». Тобто стандарт освіти 
має визначати обов’язкові результа-
ти навчання і здатність застосовува-
ти сукупність результатів навчання 
до практичної діяльності чи подаль-
шої освіти.

Кембриджський словник англій-
ської мови трактує стандарт як рі-
вень якості [14].

Згідно із законодавством ЄС, стан-
дарт освіти має визначати вимоги 
до результатів навчання здобувачів 
освіти, а відповідно до законодавства 
України – вимоги як до результатів 
навчання, так і до компетентностей, 
тобто здатностей застосовувати ре-
зультати навчання. Практика оціню-
вання компетентностей [15] показує, 
що для цього слід використовувати 
технологію декомпозиції компетент-
ностей на результати навчання та 
оцінювати останні, формуючи під-
сумкову оцінку як зважену суму. Ця 
технологія була застосована автора-
ми для оцінювання інформаційної 
компетентності, а згодом рекомендо-
вана ЮНЕСКО для моніторингу циф-
рової компетентності [16].

Таким чином, незважаючи на тер-
мінологічні проблеми, для присвоєн-
ня кваліфікацій – освітніх чи профе-
сійних – оцінюються результати нав-
чання. Це означає, що вимоги освіт-
ніх і професійних стандартів мають 
бути описані в термінах результатів 
навчання.

Структурний аналіз затвердже-
них стандартів освіти свідчить про 
відсутність системного підходу до їх 
розроблення. У більшості випадків 
опис обов’язкових результатів нав-
чання не відповідає дескрипторам 
Національної рамки кваліфікацій 
(НРК). Унаслідок вживання в освітніх 
законах терміна «компетентність» у 
різних значеннях (від ототожнення 
з результатами навчання до майже 
протиставлення) така сама картина 
спостерігається й у стандартах. Тому 
не дивно, що ними дуже рідко корис-
туються для розроблення засобів оці-
нювання результатів навчання. На-
приклад, зовнішнє незалежне оціню-
вання результатів навчання за курс 
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повної загальної середньої освіти 
проводиться за програмами, які регу-
лярно затверджує Міністерство осві-
ти і науки України (див., наприклад, 
[17]). Вимоги до результатів навчан-
ня в програмах описано максимально 
зрозуміло й чітко.

Якість стандартизації.  
Професійні стандарти

Професійні стандарти вперше 
було передбачено змінами до Кодек-
су законів про працю України [18], 
де їх поставлено поряд із кваліфіка-
ційними характеристиками профе-
сій за Національним класифікато-
ром України ДК 003 «Класифікатор 
професій» (КП) [19]. Цим можна по-
яснити, чому професійні стандарти 
розроблялися й розробляються для 
професій, внесених до КП: професій-
ний стандарт розглядався як удос-
коналення кваліфікаційної характе-
ристики.

Визначення професійного стан-
дарту наведено в Законі України 
«Про освіту» у 2017 р.: «Професійний 
стандарт – це затверджені в установ-
леному порядку вимоги до компе-
тентностей працівників, що слугу-
ють основою для формування профе-
сійних кваліфікацій». Те саме визна-
чення після внесення змін до законів 
України дублюється Кодексом зако-
нів про працю України [20]. Таким 
чином, професійний стандарт – це 
набір вимог до компетентностей, які 
є основою для формування професій-
них кваліфікацій.

У цих же законах знаходимо ви-
значення професійних кваліфікацій: 
«Професійна кваліфікація (повна 
професійна кваліфікація) – це ви-
знана або присвоєна/підтвердже-
на суб’єктом, уповноваженим на це 

законодавством, та засвідчена від-
повідним документом стандарти-
зована сукупність здобутих особою 
компетентностей та/або результатів 
навчання, що дає змогу здійснювати 
всі трудові функції, визначені відпо-
відним професійним стандартом». 
Як бачимо, компетентності стоять 
поруч із результатами навчання, що 
можна трактувати і як синоніміч-
ність, і як доповнюваність.

Затверджені на підставі Закону 
Порядок розроблення та затвер-
дження професійних стандартів (у 
новій редакції – Порядок розроблен-
ня, введення в дію та перегляду про-
фесійних стандартів) [21] і Методика 
розроблення професійних стандар-
тів [22] передбачають дві групи скла-
дових професійного стандарту:

1. Вимоги до робіт, які повинна 
виконувати особа, що має кваліфі-
кацію:

 – трудові функції;
 – трудові дії, з яких складаються 

трудові функції (названі компетент-
ностями);

 – обладнання й матеріали, необхід-
ні для виконання трудових дій.

2. Вимоги до результатів навчан-
ня, що повинні забезпечувати здат-
ність виконувати відповідні трудові 
функції:

а) знання;
б) вміння та навички.
Хоча формат стандарту й вихо-

дить за межі формального визначен-
ня в Законі, але з урахуванням ви-
значення професійної кваліфікації, 
наданого тим самим Законом, та яке 
формується на підставі стандарту, 
таке розуміння професійного стан-
дарту більше відповідає Рекомен-
даціям Ради ЄС і НРК. Проте формат 
професійного стандарту не відпові-
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дає НРК – ані в редакції до 2019 р., ані 
в чинній редакції. Так, серед дескрип-
торів відсутні «комунікація», «відпо-
відальність і автономія». Відсутність 
вимог щодо комунікації, відповідаль-
ності й автономності створює труд-
нощі при визначенні рівня НРК, до 
якого належить задана стандартом 
професійна кваліфікація.

Але найбільшою проблемою є 
якість професійних стандартів. За 
даними секретаріату Національного 
агентства кваліфікацій, 111 профе-
сійних стандартів із 230 затвердже-
них містять недоліки, що ускладню-
ють їх застосування, зокрема при по-
рівнянні з рівнями НРК1.

Основними причинами цього є:
1) відсутність визначення рівня 

НРК професійних кваліфікацій (коли 
зазначено лише рівень НРК необхід-
них освітніх кваліфікацій);

2) очевидна невідповідність зазна-
ченого лише одного рівня НРК рівню 
професійних кваліфікацій із різними 
розрядами;

3) відсутність назви професійної 
кваліфікації в професійному стан-
дарті (коли вона є лише в назві стан-
дарту);

4) зазначення в стандарті лише 
однієї кваліфікації, що передбачає 
виконання однакових вимог, і вод-
ночас різних рівнів НРК, залежно від 
розрядів;

5) у деяких професійних стандар-
тах – віднесення до рівня НРК лише 
однієї професійної кваліфікації без 
жодної згадки про іншу;

6) у поодиноких стандартах – ви-
значення рівнів НРК для типових по-
сад або професій;
1 Автори висловлюють подяку Н. Солодкій, 
працівниці секретаріату Національного 
агентства кваліфікацій, за люб’язно надані 
відомості.

7) у низці стандартів, наприклад 
«Еколог», – зазначення абсолютно 
не коректної інформації про необхід-
ність володіння всіма компетентно-
стями, передбаченими стандартом, 
незалежно від кваліфікації.

З метою обґрунтування пропози-
цій розробниками професійних стан-
дартів щодо віднесення професійної 
кваліфікації до рівня НРК, робочою 
групою із представників Національ-
ного агентства кваліфікацій підго-
товлено Методичні рекомендації 
для визначення рівня професійних 
кваліфікацій за НРК, що передбаче-
но чинною Методикою розроблення 
професійних стандартів. Методичні 
рекомендації розроблено з урахуван-
ням міжнародного досвіду (на осно-
ві порівняння національних рамок 
кваліфікацій Німеччини та Польщі з 
Європейською рамкою кваліфікацій) 
і напрацювань проєкту TWINNING 
[23], рекомендацій інших міжнарод-
них експертів.

З метою визначення рівня НРК 
для професійної кваліфікації необ-
хідно провести аналіз вимог до ре-
зультатів навчання (знань, умінь і 
навичок тощо). За результатами ана-
лізу вимоги до кваліфікацій повинні 
бути описані в термінах результатів 
навчання, що відповідають дескрип-
торам НРК («знання», «уміння/на-
вички», «комунікація», «відповідаль-
ність і автономія»).

Іншою проблемою є відсутність 
незалежної експертизи (рецензу-
вання) проєктів професійних стан-
дартів, яка мала би бути основою 
зовнішньої системи забезпечення 
якості стандартів. Як показала прак-
тика, передбачене нормативно-пра-
вовими актами громадське обгово-
рення проєктів професійних стан-
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дартів не забезпечує якості проєкту, 
що виявляється вже при застосуван-
ні стандарту для розроблення про-
цедур і контрольно-оцінювальних 
матеріалів (тестів).

Так, професійний стандарт на про-
фесію «кухар» передбачає абсолютно 
однакові вимоги до двох заявлених 
кваліфікацій – кухар 3-го розряду 
та кухар 4-го розряду. Професійний 
стандарт газоелектрозварника пе-
редбачає застосування кваліфікації 
лише в одній галузі – металургії, хоча 
його вимоги можуть бути застосова-
ні й в інших галузях, можливо крім 
високоточного машинобудування.

Усі ці обставини ускладнюють на-
ціональне й міжнародне визнання 
кваліфікацій, здобутих в Україні, та 
утруднюють налагодження ефектив-
ної взаємодії сфери освітніх послуг і 
ринку праці.

Ще однією проблемою професій-
них стандартів є їх жорстка прив’яз-
ка до класифікатора професій [24].

Кваліфікації – професійні й освіт-
ні – здобуваються в результаті нав-
чання: формального, неформального 
чи інформального. КП (англійською – 
Classifier of occupations) є норматив-
ним документом для статистичного 
аналізу структури зайнятості на-
селення та власне класифікатором 
занять (occupations). Класифікатор 
включає також посади. Кваліфікація 
є передумовою допуску до робіт або 
зайняття посад. Одна кваліфікація 
може давати доступ до кількох по-
сад чи робіт. І навпаки, можуть бути 
заняття, що вимагають наявності де-
кількох кваліфікацій.

Тому подібне порівняння призве-
де до звуження кваліфікацій та в під-
сумку обмежить можливості доступу 
до ринку праці здобувачів освіти.

Якість стандартизації.  
Стандарти оцінювання

Оцінювання результатів навчання 
здобувачів кваліфікацій є серйозною 
проблемою. Стандартизація оціню-
вання забезпечує однаковий підхід 
до всіх здобувачів. Водночас надмір-
не регулювання може мати негатив-
ний вплив на освітній процес.

Стандартизацію оцінювання мож-
на поділити на дві категорії:

1) загальні стандарти, що застосо-
вуються до всіх оцінювань;

2) спеціальні стандарти, які стосу-
ються конкретних кваліфікацій.

Прикладом загальних стандар-
тів можуть бути рекомендації Аме-
риканської психологічної асоціації 
(American Psyсhological Association – 
APA) [25]. Зокрема, згадані стандарти 
передбачають три критерії якості оці-
нювання: змістова валідність (content 
validity), надійність (reliability) і спра-
ведливість (fairness).

Існує практика корпоративної 
стандартизації, приміром корпорації 
ETS [26].

Питання стандартів оцінювання 
особливо актуальне передусім для 
професійних кваліфікацій. Різнома-
нітність останніх вимагає врахування 
при оцінюванні особливостей профе-
сійної діяльності, яка може провади-
тися в різних галузях економіки. Крім 
того, професійні кваліфікації можуть 
передбачати такі результати навчан-
ня, що важко піддаються оцінюван-
ню традиційними методами (ціннісні 
орієнтири, ставлення, поведінкові ха-
рактеристики тощо).

Відсутність унормованих хоча б за-
гальних вимог до оцінювання несе ри-
зик неоднакового підходу до присво-
єння кваліфікації різними суб’єктами 
й, відповідно, знецінення кваліфікацій.
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Загалом освітні та професійні 
стандарти в Україні не містять вимог 
до оцінювання, а стандарти оціню-
вання відсутні. Окремі посилання на 
оцінювання знаходимо в стандарті 
базової середньої освіти.

Варто також зазначити, що в по-
чатковій та середній освіті не сфор-
мовано чіткі критерії як поточного, 
так і підсумкового оцінювання. Ці не-
доліки компенсуються якісним зов-
нішнім незалежним оцінюванням, 
яке де-факто встановлює реальні 
вимоги до обов’язкових результатів 
навчання. Наведений факт ще раз 
свідчить про те, що якісна стандар-
тизація вимог до результатів навчан-
ня є основою забезпечення якості в 
системі освітніх, а також професій-
них кваліфікацій.

З викладеного вище випливають 
такі висновки та рекомендації.

Україна має приклади чіткого 
фор  мулювання вимог до результа-
тів навчання в освітніх і професій-
них стандартах. Однак для успішного 
входження в європейський простір 
кваліфікацій ці приклади повинні 
стати основою створення цілісної 
системи. Системний підхід до проб-
леми вимагає розв’язання низки сер-
йозних проблем.

Так, потрібно визначитися з єди-
ною термінологією. Мова термінів 
Національної системи кваліфікацій 
має бути зрозумілою нашим парт-
нерам у ЄС. У цьому контексті варто 
послуговуватись уже затверджени-
ми міжнародними й національними 
стандартами у сфері кваліфікацій.

Стандарти – як освітні, так і про-
фесійні – повинні чітко описувати 
обов’язкові результати навчання та 
стати надійним підґрунтям для оці-

нювання результатів і присвоєння 
кваліфікацій.

Потребує вдосконалення й органі-
зація процесу розроблення стандар-
тів. Як і в системі стандартизації за-
галом, стандарт відображає певний 
суспільний консенсус, у першу чергу 
з боку фахівців у відповідній сфері.  
У процесі розроблення й затверджен-
ня необхідна взаємодія трьох груп 
суб’єк тів: розробників, рецензентів/
екс пертів та суб’єктів затвердження 
стандарту, уповноважених на це дер-
жавою.

Так само має бути вдосконалено 
порядок внесення змін до стандартів 
чи заміни стандартів новими. Він по-
винен гарантувати достатню дина-
міку й реагування на швидкозмінні 
потреби суспільства. Для цього слід 
скасувати монопольне право на вне-
сення змін або розроблення нових 
стандартів.

Створюючи нову систему, треба 
мати на увазі, що її основним завдан-
ням є забезпечення права людини на 
освіту, здобуття нових кваліфікацій 
упродовж життя. У контексті євро-
пейської інтеграції нашої держави до 
цього варто також додати відкриття 
можливості визнання отриманих в 
Україні кваліфікацій за кордоном, у 
європейських країнах, і навпаки, ви-
знання в Україні кваліфікацій, здобу-
тих у державах ЄС.

Європейські дослідники визна-
ють значний прогрес України у фор-
муванні Національної системи ква-
ліфікацій шляхом інтеграції досвіду 
різних країн-членів ЄС [27]. Водночас 
вони зауважують, що за наявності 
права вибору останніми методів фор-
мування системи, ключовою завжди 
буде вимога до якості.
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APPROACHES TO QUALITY ASSURANCE  
IN THE NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK  

OF UKRAINE: STANDARDIZATION ISSUES
Abstract. The article presents a study of quality assurance problems of the National Quali-
fications System of Ukraine by reforming the domestic standardization system in the context 
of its integration into the European Qualifications System. In view of this, three components 
of the quality system were identified, namely, quality of standardization, quality of assessment 
and quality of documentation. The study is also focused on issues of legal regulation of the 
quality of professional and educational standards. In particular, differences in the legal regu-
lation of educational standards of vocational pre-higher and higher education were identified. 
A certain legal uncertainty in the use of the terms "learning outcomes" and "competencies" 
and the inconsistency of the use of these terms with the EU Council Recom mendations of 2017 
and international and national standards were revealed. Along with this, a number of short-
comings were found. Particularly, there is an unresolved problem of assigning professional 
qualifications to the levels of the National Qualifications Framework (NQF). The need for 
independent review (expertise) of projects of professional standards was emphasized.  
The issue of assessment standards was considered. For instance, the lack of such standards 
poses a threat to the quality of professional qualifications, especially qualifications of levels 
2-4 of the NQF of Ukraine, since educational institutions have the right to assign such 
qualifications, in addition to qualification centers. Examples of corporate assessment 
standards, in particular, by the American Psychological Association, were considered. It is 
noted, that the formation of motivation of young people and employees to obtain modern and 
competitive skills оn the labor market is not enough. The outdated approach to personnel 
training by providers of educational services also needs to be reviewed. It is shown that the 
National Qualifications System of Ukraine requires quality assurance tools and the use of 
terms harmonized with EU legislation and practice.
Keywords: qualification, educational qualification, professional qualification, learning 
outcomes, educational standards, professional standards, European Union, European 
integration.
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дослідження). Встановлено, що як студенти, так і роботодавці вважають необхідни
ми для здобувачів вищої освіти в галузі фінансів знання законодавства, податкової сис
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Варто зазначити, що спеціальність 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування» останніми роками є однією 
з найпривабливіших для українських 
абітурієнтів. За даними вступних 
кампаній до закладів вищої освіти 
2019–2021 рр., вона входила до топ-
20 спеціальностей. У 2020 р. ця спеці-
альність посіла восьме місце в загаль-
ному рейтингу за кількістю поданих 
заяв (загалом майже 47 тис.) [1].

Обміркований вибір спеціальнос-
ті відбувається з урахуванням профе-
сійних прагнень молодої людини та 
можливостей її подальшого працев-
лаштування за фахом. Вступники й 
студенти очікують, що знань і вмінь, 
здобутих під час навчання, буде до-
статньо для отримання роботи за 
спеціальністю та початку кар’єри. 
При цьому потенційні роботодавці 
висувають до кандидатів на вакансії 
певні вимоги й очікують, що диплом 
про освіту фінансиста гарантує на-
явність компетентностей, достатніх 
для виконання посадових обов’язків. 
Отже, як студенти, так і роботодавці 
залежать від рівня підготовки фахів-
ців та виступають у ролі стейкхол-
дерів, тобто осіб, зацікавлених у ре-
зультатах навчання.

Дослідженню ринку освітніх по-
слуг присвячено багато наукових 
праць як зарубіжних, так і вітчизня-
них учених. Серед останніх публі-
кацій, присвячених проблематиці 
формування в студентів різних спе-
ціальностей необхідних навичок, – 
праці К. Альшаре, М. Ф. Севайлем [2], 
А. Де Мауро, М. Греко, М. Грімальді, 
П. Рітала [3], А. Гарофало, Р. Кастел-
лано, Г. Пунц [4], М. Пухоль-Ховер, 
Л. С. Дуке та М.-К. Рієра-Прунера [5], 
Ц. Марта-Лазо, П. Г. Алдеа, Е. Г. Цурі-
ель [6]. Зарубіжні науковці приділя-

ють велику увагу розвитку так зва-
них м’яких навичок (soft skills), зо-
крема Ч. Сарін [7], А. Суйова, Х. Сієрна, 
Л. Сіманова, П. Гейдош, Й. Штефкова 
[8]. Дослідники М. Тиранська, М. Коп-
чинський, М. Вальчак, Б. Зембіцький 
вказують на розрив між вищою біз-
нес-освітою та бізнес-очікуваннями 
[9]. Подібної думки дотримуються 
Е. Уркіа-Гранде, Р. Перес Естебанес, 
які пропонують шляхи подолання 
розриву між вищою освітою й діло-
вим світом [10]. 

Пошуком шляхів підвищення кон-
курентоспроможності робочої сили 
на ринку праці займаються й україн-
ські науковці. Так, Н. Кобідзе, Н. Яки-
мова [11; 12]. В. Корнещук [13], І. Нечі-
тайло, О. Борюшкіна, П. Назаркін [14], 
Г. В. Піскурська [15] наголошують на 
необхідності тісної взаємодії між за-
кладами освіти та стейкхолдерами. 
С. Король, Ю. Якущенко [16], Л. Кухор-
ська [17], О. Поліщук, А. Овсянкін [18] 
вивчають питання, що стосуються ви-
мог до освітніх послуг, які надаються 
закладами вищої освіти.

Водночас досліджень, присвяче-
них порівнянню очікувань студентів 
і роботодавців щодо компетентно-
стей, набутих випускниками спеці-
альності «Фінанси, банківська справа 
та страхування», не достатньо.

Метою пропонованої статті є по-
рівняльний аналіз очікувань здобу-
вачів вищої освіти та роботодавців 
щодо результатів навчання, загаль-
них і фахових компетенцій випускни-
ків спеціальності «Фінанси, банків-
ська справа та страхування».

Основними завданнями дослі-
дження є:

 – вивчити думку здобувачів ви-
щої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська 
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справа та страхування» Полтавського 
державного аграрного університету 
(ПДАУ) стосовно їхніх професійних на-
мірів та задоволеності формуванням 
фахових компетенцій;

 – дослідити думку стейкхолдерів 
щодо необхідності підготовки фахів-
ців і реалізації освітньо-професійної 
програми (ОПП) «Фінанси, банківська 
справа та страхування» в Полтавській 
області;

 – порівняти очікування здобувачів 
вищої освіти й стейкхолдерів стосовно 
підготовки фахівців із фінансів, бан-
ківської справи та страхування.

З метою вивчення думки здобува-
чів вищої освіти щодо змісту підго-
товки бакалаврів і магістрів спеціаль-
ності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» в ПДАУ у 2021 р. було 
проведено опитування студентів ден-
ної форми навчання зазначеної спеці-
альності. Досягнення мети передба-
чало отримання даних про професій-
ні наміри здобувачів вищої освіти та 
оцінку їх узгодженості з освітньо-про-
фесійними програмами й державни-
ми стандартами вищої освіти спеці-
альності «Фінанси, банківська справа 
та страхування» [19; 20].

Оскільки саме ОПП є основним 
документом, що формує освітню 
траєкторію, вивчався ступінь задово-
леності здобувачів освітніми компо-
нентами (навчальними предметами, 
практиками тощо) та їхні побажання 
щодо вибіркового блоку навчальних 
дисциплін.

Як метод отримання фактичного 
матеріалу застосовувалось онлайн-о-
питування за анкетою напівстандар-
тизованої форми, що містить закри-
ті запитання, за кожним із котрих, 
окрім запропонованих, можна було 
дати власний варіант відповіді. Анке-

ти розповсюджувалися шляхом роз-
силки електронних листів у вигляді 
форми Google Form.

Для обговорення ОПП «Бака-
лавр» були запрошені здобувачі ви-
щої освіти 2–4-го курсів, ОПП «Ма-
гістр» – здобувачі вищої освіти 2-го 
курсу скороченого терміну навчання 
освітнього ступеня бакалавр та 1-го 
курсу освітнього ступеня магістр. 
Добровільна участь в опитуванні 
зумовила його вибірковий харак-
тер: усього були отримані відповіді 
від 79 осіб. Враховуючи контингент 
студентів, що навчаються на курсах, 
обраних для анкетування, частка за-
лучення здобувачів вищої освіти до 
обговорення становить: за ОПП «Ба-
калавр» – 53,9 %, за ОПП «Магістр» – 
42,2 %, загалом – 47,6 %. З ураху-
ванням чисельності вибіркової су-
купності з імовірністю р = 0,954 по-
милка вибірки становить 11–12 %. 
Отже, є підстави стверджувати, що 
результати проведеного досліджен-
ня досить об’єктивно відображають 
загальну думку студентів, які навча-
ються на спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 
в ПДАУ.

При узагальненні відповідей на 
окремі запитання й проведеного ана-
лізу були отримані такі результати.

Близько 10 % опитаних після за-
кінчення навчання мріють працюва-
ти за кордоном, проте більшість рес-
пондентів пов’язує свої професійні 
плани з Україною (рис. 1).

Найбільше студенти хочуть пра-
цювати у вітчизняних банківських 
або фінансових компаніях. При цьо-
му в банках бажає працювати майже 
половина студентів старших курсів 
і магістрів та 43 % студентів молод-
ших курсів. На другому місці серед 
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професійних намірів – власний біз-
нес, який хотіли б мати близько 20 % 
опитаних. Третя позиція серед бажа-
них місць роботи відрізняється: на 
молодших курсах це страхові компа-
нії, а на старших – фінансові посади 
на підприємствах. В анкеті не наво-
дились окремі варіанти відповідей 
щодо різних галузей підприємств, 
де хочуть працювати студенти, але 
жоден респондент не зазначив, що 
прагне працювати саме на сільсько-
господарському підприємстві.

Таку саму тенденцію можна поба-
чити й у відповідях на запитання «Чи 
повинна підготовка фахівця в аграр-
ному університеті мати акцент на 
специфіку фінансової роботи в сіль-
ському господарстві?» (рис. 2).

Переважна більшість респонден-
тів (на молодших курсах – 85,4 %, на 
старших – 65,8 %) не хочуть здобу-
вати галузеві знання, прагнуть бути 
«універсальними» фахівцями. Лише 
кожний 10-й студент згоден вивчати 
предмети, що розкривають галузе-

Рис. 1. Відповіді на запитання анкети «Де після закінчення навчання  
Ви найбільше хотіли б працювати?», %

Побудовано авторами.

43,2

5,58,1
8,1

21,6

13,5

47,4

2,65,2

13,2

21,1

10,5 у банківській або фінансовій
компанії в Україні
у державній установі/організації

у страховій компанії

фінансистом на підприємстві

мати власний бізнес

працювати за кордоном 

ОПП «Бакалавр» ОПП «Магістр»

Рис. 2. Відповіді на запитання анкети «Чи повинна, на Вашу думку, підготовка 
фахівця зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  

в аграрному університеті мати галузеву специфіку?», %
Побудовано авторами.

ОПП «Бакалавр» ОПП «Магістр»

4,9
9,7

85,4

10,5

23,7

65,8

повинна включати предмети, 
які розкривають специфіку
фінансової роботи в аграрній сфері
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а в окремих темах або прикладах
загальнофінансових дисциплін

 

не повинна прив'язуватись 
до аграрної специфіки, 
бути універсальною для 
будь-якої галузі
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ві особливості роботи фінансиста в 
аграрній сфері.

Стримано-обережно оцінили ОПП 
17,5 % респондентів із молодших 
курсів і 26,3 % зі старших, які дотри-
муються думки, що назви предметів 
не завжди відображають зміст мате-
ріалів, котрі викладаються. Близь-
ко чверті опитаних зазначили, що 
предмети ОПП не враховують їхні 
особисті прагнення щодо майбутньої 
професійної діяльності. Утім, оскіль-
ки професійні плани студентів дуже 
різняться, розробити ОПП, яка задо-
вольняє всі потреби, можна лише за 
умови створення щонайменше чоти-
рьох блоків вибіркових дисциплін.

У відповідях на запитання, які 
стосувались оцінки освітньо-профе-
сійних програм, простежувалися пе-
реважно позитивні відгуки. Так, на 
запитання «Наскільки опанування 
запропонованих в ОПП предметів на-
близить Вас до Ваших професійних 
планів?» більше половини респон-
дентів відповіли, що їх буде достат-
ньо для початку кар’єри (рис. 3).

Опосередковано задоволеність 
студентами ОПП засвідчує те, що, на 

думку близько 25 % опитаних, цей 
документ не потребує змін (табл. 1). 
До речі, на це запитання можна було 
обрати кілька варіантів відповідей, 
тобто, якщо респондент вважав, що 
до ОПП потрібно внести певні зміни, 
він зазначав усі їх напрями.

Серед пропозицій щодо ОПП «Ба-
калавр» переважає набуття «м’яких 
навичок» (soft skills). Абсолютно по-
годжуємося з думкою молодих лю-
дей, що розвиток комунікативних 
компетентностей і набуття додат-
кових соціальних навичок (таких як 
уміння працювати в команді, стре-
состійкість, здатність планувати ро-
боту й робочий час тощо) затребу-
вані на ринку праці та підвищують 
конкурентоспроможність випускни-
ків. Окрім того, студенти старших 
курсів, імовірно, набувши соціальні 
навички за перші роки навчання, на-
далі прагнуть отримати додаткові 
компетентності в споріднених спе-
ціальностях (комп’ютерні техноло-
гії, менеджмент, знання іноземних 
мов тощо).

На запитання «Які навчальні дис-
ципліни, окрім наявних, доцільно 

Рис. 3. Відповіді на запитання анкети «Наскільки опанування запропонованих  
в ОПП предметів наблизить Вас до Ваших професійних планів?», %

Побудовано авторами.

57,525,0

17,5

50,0

23,7

26,3

думаю, що вони сформують
знання та компетентності,
необхідні для старту моєї
професійної кар'єри
предмети формують загальні та
фахові знання й компетентності,
але не враховують мої особисті
прагнення щодо майбутньої
професійної діяльності
важко сказати, оскільки назви
предметів не завжди розкривають
які знання та компетентності 
я отримаю після їх вивченняОПП «Бакалавр» ОПП «Магістр»
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включити до ОПП?» отримано до-
сить різноманітні відповіді, що рідко 
дублювалися.

Серед студентів, які оцінювали 
ОПП «Бакалавр», найчастіше зустрі-
чається побажання на кожному курсі 
вивчати англійську мову, набувати 
соціальні навички. Серед пропозицій 
щодо предметів фахової підготовки – 
фінансово-економічні аспекти бізне-
су, фінансове право, технології про-
дажу фінансових продуктів, біржова 
діяльність та операції з цінними па-
перами, облік у банках, державний 
фінансовий контроль.

Респонденти, які оцінювали ОПП 
«Магістр», активніше пропонували 
включити в програму навчання нові 
навчальні дисципліни. На другому 
освітньому рівні здобувачі бажають 
вивчати сучасні комп’ютерні про-
грами, причому як фінансові, так і 
бухгалтерські (була отримана досить 
широка палітра пропозицій щодо 
різних навчальних дисциплін цього 
напряму). Фінансисти виявляють не-
абиякий інтерес до обліку та хочуть 
продовжувати вивчати англійську 
мову. Цікавими є пропозиції стосовно 
вивчення фінансового права, кому-
нікативних стратегій, кібербезпеки, 
СММ-маркетингу.

Також у січні-лютому 2021 р. на 
факультеті обліку та фінансів ПДАУ 
було проведено анкетування стейк-
холдерів (роботодавців, замовників 
освітніх послуг) щодо необхідності 
підготовки фахівців і реалізації ОПП 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування» в регіоні. В анкетуванні 
взяли участь 49 респондентів – фі-
зичних осіб, місцем роботи яких є:

 – державні й комерційні банки 
(18 осіб, 36,7 %);

 – виробничі підприємства (11 осіб, 
22,5 %);

 – Державна податкова служба Ук-
раїни (5 осіб, 10,2 %);

 – фінансові установи, страхові ком-
панії, органи державного управління 
(по 3 особи, 6,1 %);

 – Державна аудиторська служба 
України, науково-дослідні установи, 
фізичні особи-підприємці (по 2 особи, 
2,1 %).

Відповідь на запитання «Чи вва-
жаєте Ви, що підготовка фахівців за 
ОПП «Фінанси, банківська справа та 
страхування» є актуальною і необ-
хідною для регіону?» оцінювалася 
за шкалою від 1 (неактуальна й не-
потрібна) до 5 (дуже актуальна та 
дуже потрібна). У підсумку відповіді 
стейкхолдерів розподілилися так: 

Т а б л и ц я  1
Відповіді на запитання анкети «Які зміни Ви хотіли б внести до даного ОПП?»

Варіанти відповіді
Відповіді щодо  

ОПП «Бакалавр», 
%

Відповіді щодо 
ОПП «Магістр», 

%
Поглиблення професійних знань у межах обраної спеціальності. 36,6 31,6
Здобуття додаткових компетентностей у споріднених спеціаль-
ностях (комп’ютерні технології, менеджмент, знання іноземних 
мов тощо). 41,5 65,8
Набуття додаткових соціальних навичок (soft skills) – уміння 
працювати в команді, стресостійкість, здатність планувати ро-
боту та робочий час тощо. 58,5 47,4
Вважаю, що ОПП не потребує змін 24,4 26,3

Складено авторами.
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27 осіб (55,1 %) – 5 балів, тобто дуже 
актуальна й дуже потрібна; 13 осіб 
(26,5 %) – 4 бали; 6 осіб (12,2 %) – 
3 бали; 3 особи (6,1 %) – 2 бали. Жо-
ден респондент не зазначив, що під-
готовка фахівців є неактуальною та 
непотрібною. Таким чином, середня 
оцінка відповіді на запитання щодо 
актуальності й необхідності підго-
товки фахівців за ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 
для регіону становить 4,31 бала, або 
86,2 % максимального рівня.

На запитання «Чи працюють на 
Вашому підприємстві (в організа-
ції/установі) фахівці з фінансів, бан-
ківської справи та страхування?» 
89,1 % респондентів відповіли «так», 
10,9 % – «ні».

33 стейкхолдери (67,3 %) заува-
жили, що на їхньому підприємстві (в 
організації/установі) наразі працю-
ють або працювали раніше випуск-
ники ПДАУ (академії) спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування». 16 респондентів (32,7 %) 
дали негативну відповідь на це запи-
тання.

Відповідь на запитання «Наскіль-
ки Ви задоволені рівнем професійної 
підготовки та придатністю до пра-
цевлаштування випускників ПДАУ 
(академії) спеціальності “Фінанси, 
банківська справа та страхування”?» 
оцінювалася за шкалою: від 1 (не за-
доволені) до 5 (повністю задоволе-
ні). У підсумку відповіді розподіли-
лися так: 23 особи (65,7 %) – 5 балів, 
тобто повністю задоволені; 9 осіб 
(25,7 %) – 4 бали; 3 особи (8,6 %) – 
3 бали. Відповідей із балами 2 і 1 не 
було (рис. 4).

Таким чином, середня оцінка від-
повіді на запитання щодо рівня про-
фесійної підготовки та придатності 
до працевлаштування випускників 
ПДАУ (академії) спеціальності «Фі-
нанси, банківська справа та стра-
хування» – 4,57 бала, що становить 
91,4 % максимального рівня.

Відповіді на запитання про те, 
скільки часу потрібно випускнику 
для адаптації до ефективної прак-
тичної діяльності на підприємстві 
(в установі/організації), розподіли-
лися так: 11 осіб (31,4 %) – 1 місяць; 

Рис. 4. Розподіл відповідей стейкхолдерів на питання щодо задоволеності  
рівнем професійної підготовки та придатністю до працевлаштування 

випускників ПДАУ (академії) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  
та страхування», %

Побудовано авторами.
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13 осіб (37,1 %) – 3 місяці; 9 осіб 
(25,7 %) – 6 місяців; 1 особа (2,9 %) – 
щонайменше 1 рік; 1 особа (2,9 %) – 
немає досвіду (рис. 5).

На запитання, чи потрібне було 
додаткове навчання фахівця, 28 рес-
пондентів (77,8 %) відповіли «так», а 
8 (22,2 %) – «ні».

Відповідь на запитання «Чи за-
безпечує ОПП «Фінанси, банківська 
справа та страхування» формування 
тих компетентностей, які потрібні 
фахівцям для ефективної роботи на 
Вашому підприємстві (в установі/ор-
ганізації)?» оцінювалася за шкалою 
від 1 (не забезпечує) до 5 (повністю 
забезпечує). У підсумку отримано 
36 відповідей, що розподілилися так: 
14 осіб (38,9 %) – 5 балів, тобто пов-
ністю забезпечує; 17 осіб (47,2 %) – 
4 бали; 4 особи (11,1 %) – 3 бали; 
1 особа (2,8 %) – 2 бали. Відповідей 
«не забезпечує» не було. Отже, се-
редня оцінка відповіді на це запитан-
ня – 4,22 бала, що становить 84,4 % 
максимального рівня.

Серед знань, умінь, навичок, ком-
петентностей, якими повинні володі-
ти майбутні фахівці, що навчаються 
за ОПП «Фінанси, банківська справа 
та страхування», по 5 % стейкхолде-

рів назвали такі: взаємодія з людьми, 
уміння вести перемовини; економіч-
на, професійна підготовка, знання за-
конодавства з банківської діяльності. 
Також цікавими були відповіді, що 
за змістом доцільно об’єднати в три 
групи (табл. 2).

Отже, як студенти, так і робо-
тодавці вважають, що випускники 
спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування» повинні мати 
достатні професійні знання в межах 
обраної спеціальності. Серед вимог 
до фахових знань, які висувають ро-
ботодавці, найчастіше зустрічаються 
такі: знання законодавства, подат-
кової системи, обов’язкових видів 
страхування; розуміння функціону-
вання банківської системи; уміння 
складати фінансову звітність і прово-
дити фінансовий аналіз. Але вимоги 
підприємств, установ та організацій 
різних сфер, звісно, різняться. Так, у 
банківській сфері вимагають знання 
банківських і суміжних продуктів, у 
реальному секторі обов’язкові знан-
ня фінансового менеджменту тощо. 
Наразі наявні в ОПП освітні компо-
ненти дають змогу ПДАУ підготува-
ти багатофункціонального праців-
ника, водночас варіативні складові 

Рис. 5. Розподіл відповідей стейкхолдерів на запитання щодо часу,  
який знадобився випускнику для адаптації до ефективної роботи  

на підприємстві (в установі/організації), %
Побудовано авторами.

31,4

37,1

25,7

2,9 2,9

1 місяць

3 місяці

6 місяців

не менше 1 року

немає досвіду
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Т а б л и ц я  2
Бачення стейкхолдерів щодо знань, умінь і навичок, якими повинні володіти 

фахівці зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Групи  

відповідей Варіанти відповідей

Щодо  
професійної, 
фахової 
підготовки

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою макро- та мікро-
економічного аналізу.
Розуміння особливостей функціонування сучасних світових і національних фінансових 
систем та їхньої структури.
Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна й 
податкова системи).
Теоретичні знання предметів спеціальності.
Функціонування банківської системи, роль НБУ та інших наглядових органів.
Податкова система.
Фінансовий аналіз підприємства.
Розуміння поняття активних і пасивних операцій банку, формування ціни банківських 
послуг.
Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для розв’язан-
ня професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Знання нормативних документів НБУ, основних принципів і засад кредитування.
Володіння навичками проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, уміння 
оцінювати вплив зовнішніх ризиків на діяльність підприємства/галузі.
Знання банківських і суміжних продуктів, навички з активних продажів.
Досконале знання форми № 1 (Баланс (Звіт про фінансовий стан) та форми № 2 (Звіт 
про фінансові результати підприємства (Звіт про сукупний дохід) – здатність складати й 
аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову й пов’я-
зану з нею інформацію.
Знання Закону України «Про страхування», обов’язкових видів страхування, основ 
страхування.
Закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.
Уміння працювати з міжнародними контрактами та платежами.
Знання й застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
міжнародних стандартів фінансової звітності, уміння будувати фінансову звітність під-
приємства.
Знання фінансового менеджменту (фінансовий аналіз, бюджетування, інвестиційний 
аналіз тощо) й розуміння його логіки.
Розуміння сутності процесів банківської системи.
Практичні навички опрацювання кейсів, завдань із реального життя

Щодо  
володіння 
інформацій-
ними техно-
логіями

Уміння працювати з великими масивами даних, володіння системами автоматизації  
обліку й підприємства в цілому (1-С, SAP).
Уміння правильно презентувати інформацію.
Знання програм MS Office (особливо Excel і Word).
Уміння шукати та знаходити необхідну інформацію в разі потреби.
Володіння навичками використання програмного забезпечення для дослідження акту-
альних питань.
Володіння інформацією у сфері обслуговування клієнтів, уміння швидко та якісно нада-
вати інформацію

Щодо  
особистіс-
них і кому-
нікативних 
характерис-
тик

Грамотна усна й письмова ділова мова: українська, англійська (бажано).
Бізнес-психологія: ведення ділових переговорів, уміння вільно спілкуватися з клієнтами, 
залучення клієнтів до співпраці.
Чесність, уміння й бажання працювати та вчитися.
Уважність до деталей, комунікабельність, упевненість у собі, формування власної думки.
Логічність мислення, здатність учитися, самокритичність, уміння планувати свою роботу.
Інноваційність, стійкість до стресів, орієнтація на результат, клієнтоорієнтованість.
Упевненість, зосередженість, уміння виокремлювати головне, здатність концентрува-
тись, уміння працювати в команді

Складено авторами.
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професійно-орієнтованих дисциплін 
мають максимально врахувати про-
фесійні прагнення студентів, які пла-
нують працювати в різних сферах.

Збігаються твердження студентів 
і роботодавців щодо обов’язкових 
умінь випускників працювати із су-
часними фінансовими й облікови-
ми комп’ютерними програмами та 
з базами даних. Оскільки знання су-
часного програмного забезпечення 
затребуване на ринку праці, необхід-
но посилити підготовку фахівців у 
частині оволодіння інформаційними 
технологіями.

Серед здобувачів вищої освіти 
простежується бажання опановувати 
англійську мову, проте опитані робо-
тодавці вважають знання іноземної 
мови бажаним, але не обов’язковим 
для посад, на які можуть претендува-
ти випускники спеціальності «Фінан-
си, банківська справа та страхування».

Водночас наявність комунікатив-
них компетентностей і додаткових 
соціальних навичок (зокрема, уміння 
працювати в команді, спілкуватися з 
клієнтами) є обов’язковою. Робото-

давці звертають увагу й на особисті 
риси фахівця, такі як комунікабель-
ність, логічність мислення, чесність, 
уміння та бажання працювати й учи-
тися тощо, котрі підвищують конку-
рентоспроможність випускників.

Отже, проведені опитування допо-
могли краще зрозуміти пріоритети 
покращення якості освітніх послуг 
та формування необхідних компе-
тентностей для задоволення потреб 
ринку праці з урахуванням професій-
них очікувань здобувачів вищої осві-
ти. Результати дослідження сприяли 
узгодженості освітньо-професійних 
програм спеціальності з вимогами й 
побажаннями внутрішніх і зовнішніх 
стейкхолдерів.

Сучасний ринок праці надзвичай-
но динамічний, вимоги до фахівців у 
галузях фінансів, банківської справи 
та страхування постійно зростають. 
Тому необхідний моніторинг цих ви-
мог. Надалі вивчення вимог робото-
давців до фахівців фінансової сфери 
планується доповнювати аналізом 
оголошень, розміщених на вітчизня-
них вебсайтах із пошуку роботи.
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COMPARISON OF EXPECTATIONS OF HIGHER EDUCATION  
APPLICANTS AND STAKEHOLDERS REGARDING THE TRAINING 

OF SPECIALISTS IN FINANCE, BANKING AND INSURANCE
Abstract. The market of educational services requires alignment of stakeholder expectations 
with the level of preparation of specialists by higher education institutions. Applicants and 
students expect that the knowledge and skills obtained during their studies are sufficient to 
get the first job in their specialty. Potential employers expect competences sufficient for the 
performance of job duties. The purpose of the research is to compare the expectations of 
higher education applicants and employers regarding the learning outcomes and competences 
obtained by graduates of the specialty «Finance, Banking and Insurance». The objectives of 
the study are: to investigate the opinion of higher education applicants of the specialty 
«Finance, Banking and Insurance» of Poltava State Agrarian University regarding their 
professional intentions and satisfaction with the formation of professional competencies; to 
study the opinion of stakeholders on the need for training specialists and implementation of 
the educational and professional program «Finance, Banking and Insurance» in the Poltava 
region; to compare expectations of higher education applicants. Additionally, knowledge of 
banking and related products is required in the banking sector, knowledge of financial 
management is mandatory in the real sector, etc. Students' and employers' expectations 
regarding graduates' ability to work with modern financial and accounting computer 
programs and databases are the same. English language requirements differ – students 
consider it as mandatory and employers consider it as desirable. At the same time, «soft skills» 
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of communicative competences and additional social skills (in particular, the ability to work 
in a team, communicate with clients) are mandatory requirements.
Keywords: expectations of university graduates, higher education, employers' requirements, 
specialty «Finance, Banking and Insurance».
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ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ  
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Анотація. Підвищення рівня підготовки фахівців у сфері туристичного бізнесу  
зумовлює потребу в зміщенні акценту з традиційних форм навчання на інноваційні 
методи та способи організації навчального процесу. Метою статті є систематиза-
ція методів і засобів активізації навчального процесу під час проведення занять із 
фахових дисциплін для підготовки висококваліфікованих спеціалістів сфери туризму. 
Визначено складові професійної підготовки фахівців цієї сфери, обґрунтовано доціль-
ність використання інтерактивних технологій в інноваційному процесі туристич-
ного бізнесу та в навчальному процесі університетів, які здійснюють підготовку 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Туризм». 
Охарактеризовано особливості використання ділових і рольових ігор при підготовці 
бакалаврів із туризму. В основі цих форм інтерактивного навчання – імітація, що в 
гіпотетичному режимі спрямована на розв’язання проблем, які виникають у дина-
мічному процесі змін ситуацій при функціонуванні та взаємодії підприємств сфери 
туризму. На основі принципів інтерактивного навчання для використання в навчаль-
ному процесі запропоновано рольову гру «RITUR», що імітує діяльність туристичної 
фірми й пов’язаних із нею бізнес-партнерів, які забезпечують туристичну діяльність 
у певному сегменті туристичного ринку; описано її структурно-функціональну схему 
та методику проведення.
Ключові слова: інтерактивність, інтерактивна технологія, навчальний процес,  
інтерактивне навчання, групова робота, ділова гра, рольова гра.
JEL classification: A22, L83.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-5-80-91.

Унаслідок змін умов господар-
ської діяльності в туристичній сфері 
постає потреба в перегляді мети й 
призначення навчального процесу. 
Функціональна значущість і прива-
бливість традиційної організації на-
вчального процесу для здобувачів 
освіти істотно знижується. Тож необ-

хідне розуміння зміни сутності орга-
нізації процесу набуття знань і прак-
тичних навичок майбутньої професії. 
Важливо викликати інтерес до пред-
мета вивчення майбутнього фаху та 
перетворити аудиторію на активних 
учасників. У зв’язку з цим виникає 
проблема активізації навчального 
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процесу, ключ до подолання якої – 
використання інтерактивних мето-
дів, що забезпечать належну комуні-
кацію не лише між викладачем і сту-
дентами, а й між самими студентами.

Застосування інтерактивних мето-
дів навчання є надзвичайно актуаль-
ним підходом у системі підготовки 
фахівців сфери туристичного бізнесу. 
Адже, на відміну від традиційного, 
такий підхід базується на активній 
взаємодії учасників навчального про-
цесу. При цьому основна увага приді-
ляється їх взаємодії між собою. Це дає 
можливість пожвавити навчальний 
процес, зробити його цікавішим і по-
легшити засвоєння знань.

Питанням підготовки фахівців 
сфери туризму та активізації про-
цесу навчання присвячено дослі-
дження багатьох науковців і практи-
куючих педагогів. Серед них варто 
виокремити праці таких авторів, як 
О. В. Катеруша [1], І. В. Сингаївська 
[2], М. І. Скрипник [3; 4], Н. А. Фомен-
ко, Г. С. Цехмістрова [4], В. К. Федор-
ченко [4; 5], О. А. Сущенко, О. О. Ахме-
дова, О. О. Стрижак [6], А. В. Фурман, 
С. К. Шандрук [7], С. Хіязі, П. Бернард, 
М. Плейсент, Л. Маджіраджа [8], 
С. Пра доно, М. С. Астріані, Дж. Моняд-
жа [9] та ін. Віддаючи належне дороб-
ку названих учених і педагогів, слід 
зазначити, що сучасне бачення сут-
ності інтерактивних технологій по-
требує їх теоретичного узагальнення 
й утілення в ефективному здійсненні 
навчального процесу при підготовці 
фахівців саме у сфері туристичної ді-
яльності. 

Метою статті є систематизація ме-
тодів і засобів активізації навчально-
го процесу під час проведення занять 
із фахових дисциплін для підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів 

сфери туризму. При цьому важливим 
завданням є вибір видів та форм ін-
терактивного навчання, що сприяти-
муть якісному підвищенню рівня як 
теоретичної підготовки, так і прак-
тичних навичок здобувачів.

Зміни й новації спричиняють як 
поступовий, так і стрибкоподібний 
розвиток усіх сфер життєдіяльності,  
у т. ч. туризму. Роль туристичної галузі 
та її вплив на становлення й зростан-
ня економіки великою мірою визна-
чаються інноваційною складовою її 
розвитку. Саме інновації, міра їх впро-
вадження в практичну діяльність 
формують конкурентоспроможність 
туристичних підприємств зокрема й 
туристичної галузі загалом.

Інноваційна діяльність туристич-
них організацій спрямована на ство-
рення туристичних продуктів, які бу-
дуть максимально відповідати потре-
бам споживачів, задовольняти їхні ба-
жання та при цьому відрізнятимуться 
новизною й привабливістю.

Основними факторами інновацій-
ності підприємств туристичної сфе-
ри, на наш погляд, є:

 – стан, динаміка розвитку регіо-
нальної й загальної інфраструктури 
туризму;

 – наявність природних, культур-
них, архітектурних та інших ресурсів;

 – політична, економічна, екологіч-
на стабільність;

 – фінансові, технологічні, виробни-
чі, транспортні можливості;

 – професіоналізм працівників, зай-
нятих у сфері туризму.

Взаємодія інноваційних засобів 
сфери туризму з інноваційними но-
вовведеннями у зв’язку, транспорті, 
соціальному забезпеченні, культурі 
та управлінні великою мірою ви-
значає ефективність діяльності ту-
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ристичних підприємств усіх рівнів. 
Від злагодженості їх використання 
залежить результативність і рівень 
розвитку туристичної сфери. Вектор 
інноваційності пов’язаний із пошу-
ком нових підходів до менеджмен-
ту, маркетингу та застосуванням 
комп’ютерних технологій. А це ви-
магає наявності висококваліфікова-
них фахівців. Їх підготовка потребує 
кропіткої, тривалої й креативної ро-
боти та має містити певні складові 
(рис. 1).

Традиційні методи навчання, 
що переважно використовуються в 
Україні, не дають очікуваного швид-
кого ефекту, оскільки мають пасив-
ний характер. Активізація навчання 
пов’язана з інтерактивністю, а остан-
ня – з інноваціями. Інтерактивність – 
це поняття, що розкриває характер 
і ступінь взаємодії «суб’єкт – об’єкт» 
чи «об’єкт – суб’єкт». Воно вжива-
ється при встановленні взаємозв’яз-
ків, взаємовідносин та взаємодії між 
суб’єктами й об’єктами, або навпаки. 
Це поняття посідає важливе місце 
у сфері послуг, особливо туризму, 
оскільки одна сторона має певні по-
треби чи запити, а друга покликана 
їх задовольняти.

Розрізняють три види інтерактив-
ності: 

1) лінійна (простий зв’язок); 
2) реактивна (негайна реакція на 

певні запити або дії); 
3) множинна (реакція на вели-

ку кількість запитів і дій від різних 
об’єктів).

Слово «інтерактивність» англій-
ського походження: inter – взаєм-
ний, act – дія [11, с. 210]. Отже, озна-
чає взаємодію, сприяння. Поняття 
інтерактивності тісно пов’язане з 
інтерактивними технологіями. Це 
організація, формування та засво-
єння певного обсягу знань і набуття 
навичок через сукупність особливим 
чином організованих дій, що поляга-
ють в активній взаємодії учасників 
та побудові міжособової взаємодії, 
спрямованої на досягнення наперед 
визначених цілей. На нашу думку, 
для ефективного використання ін-
терактивних технологій важливо до-
тримуватися таких принципів, як:

 – активність учасників;
 – зворотний зв’язок;
 – взаємодія учасників;
 – рівність позицій сторін;
 – експериментування й пошук 

шляхів розв’язання проблем і завдань. 

Рис. 1. Складові професійної підготовки фахівців сфери туризму
Джерело: [10, с. 305].
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Оскільки інтерактивні технології 
спрямовані на підвищення резуль-
тативності й рентабельності діяль-
ності туристичних організацій, успіх 
їх застосування визначається вико-
ристанням науково-практичних під-
ходів. Існує чимало таких підходів, 
основними з яких є: 

1) підхід щодо поліпшення проце-
су діяльності; 

2) системний підхід; 
3) цільовий підхід.
Перший підхід, по суті, є аналітич-

ним. Він полягає у виявленні причин 
відхилень фактичного стану справ 
від запланованого, їх усуненні та по-
кращенні фінансово-господарських 
показників. Також він передбачає ін-
троспекцію, тобто дослідження від 
загальних до глибинних складових, 
причому вважається, що причини 
проблем та варіанти їх розв’язання 
криються в самій туристичній орга-
нізації. Власне усунення проблеми 
йде від змін у часткових організацій-
них і функціональних складових до 
загального процесу діяльності. Фак-
тично відбувається синтез системи 
шляхом внесення часткових змін у 
структурні компоненти організації 
та запровадження цих змін на рівні 
всієї туристичної організації.

Системний підхід теж передбачає 
зміни, але іншого характеру, й відріз-
няється цілями, масштабами, мето-
дологією та результатами. Він поля-
гає в дослідженні способів функціо-
нування складових організації з ура-
хуванням складності взаємозв’язків 
із позиції організації як цілого. Тобто 
встановлюються різноманітні зв’яз-
ки між особистими й організацій-
ними елементами в процесі прова-
дження туристичної діяльності. При 
цьому розрізняються структурні та 

функціональні напрямки бізнес-про-
цесів діяльності туристичної орга-
нізації. У функціональному ракурсі 
аналізуються алгоритми поведінки 
складових. Під функціями в цьому 
випадку розуміють певну власти-
вість, що впливає на виконання по-
ставленого завдання. За системного 
підходу потрібно враховувати чис-
ленні складні стохастичні зв’язки як 
у внутрішньому, так і в зовнішньому 
середовищі туристичної організації. 

Системний підхід зазвичай реалі-
зується у два етапи: макроетап і мі-
кроетап. На макроетапі виконуються 
такі процедури:

 – будується модель зовнішнього 
середовища;

 – виявляються можливі ресурсні 
обмеження;

 – обираються критерії оцінювання 
діяльності організації;

 – встановлюється траєкторія по-
ведінки керівництва туристичної 
організації.

Структура проходження мікроета-
пу залежить від конкретних умов, у 
яких перебуває туристична організа-
ція. Як правило, на цьому етапі:

 – визнаються основні фінансо-
во-господарські показники діяльності;

 – аналізується раціональність ор-
ганізаційної побудови;

 – оцінюється матеріально-тех-
нічний, транспортний, фінансовий, 
кадровий потенціал;

 – визначаються основні бізнес-парт-
нери, конкуренти, фіскальні органи;

 – встановлюється порядок та іє-
рархія прийняття рішень.

Цільовий підхід – це орієнтація ді-
яльності туристичної організації на 
кінцевий результат із урахуванням 
змін у цілях, зовнішньому й внутріш-
ньому середовищах. Цей підхід базу-
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ється на побудові «дерева цілей», у 
якому відображаються стратегічні, 
тактичні та оперативні цілі; відпо-
відно, може бути побудоване «дерево 
ресурсів», де визначаються обсяги 
різноманітних ресурсів для досяг-
нення кожної цілі. За цільового під-
ходу потрібно відповісти на такі за-
питання: що повинне бути зроблено, 
ким, коли та чому; яким чином це має 
бути вирішено; скільки це коштува-
тиме; якими повинні бути критерії 
оцінювання результатів; хто мусить 
контролювати, коли та які мають 
бути коригуючі заходи?

Виходячи з описаних підходів, ви-
користання інтерактивних техноло-
гій в інноваційному процесі турис-
тичного бізнесу можна відобразити 
за допомогою такої схеми (рис. 2).

Наведена схема має узагальне-
ний характер. Вона стосується трьох 
основних складових, які, власне, від-
повідають основному змісту діяль-
ності кожної туристичної організації. 
Усі вони визначають ефективність її 
функціонування. Але особлива роль 
відводиться третій складовій, а саме 
використанню інтерактивних техно-
логій у навчанні та підвищенні про-

фесіоналізму працівників усіх щаблів 
туристичної організації. 

Річ у тім, що випускникам закла-
дів вищої освіти, які здобули кваліфі-
кацію за спеціальністю «Туризм», ча-
сто бракує спеціальних знань і вмінь, 
практичного досвіду, обізнаності 
щодо сучасних технологій та інозем-
ної мовної підготовки. Випускни-
ки мають недостатню професійну 
компетентність відповідного спря-
мування, не готові адаптуватися до 
змін середовища й самостійно при-
ймати рішення. 

Часто роботодавці приймають 
на роботу випускників із хорошою 
мовною підготовкою та технічною 
освітою. Цілком зрозуміло, що якісна 
підготовка й перепідготовка кадрів 
у сфері туризму є однією з головних 
конкурентних переваг туристичної 
організації, адже якість послуг зале-
жить від компетентності їх надавачів. 
Працюючи над розвитком професій-
ної компетентності здобувачів осві-
ти – майбутніх фахівців туристичної 
сфери, доцільно застосовувати такі 
інтерактивні методи, як тренінг, ро-
бота в мікрогрупах (малих групах), 
мозковий штурм, дискусія, інтерак-

Рис. 2. Загальна схема використання інтерактивних технологій  
у туристичному бізнесі

Побудовано авторами.
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тивна лекція, кейс-метод (аналіз ре-
альних ситуацій), ділові й рольові 
ігри [2, с. 161]. Проте наразі заняття 
здебільшого проводяться з викорис-
танням традиційних методів (лекції – 
практичні, семінарські, лабораторні 
заняття) та мають переважно пасив-
ний характер. Співвідношення ступе-
ня засвоєння навчального матеріалу 
й витраченого на це часу, за результа-
тами наших досліджень, можна пред-
ставити у вигляді діаграми (рис. 3).

Наведені дані свідчать, що най-
більш результативними методами є: 
дискусія, практичні вправи, навчан-
ня інших. Це активні методи, в осно-
ву яких покладено інтерактивні ме-
тоди навчання, котрі передбачають 
активну взаємодію учасників на-
вчального процесу. Така взаємодія 
дає можливість активізувати про-
цес, зробити його цікавішим і лег-
шим для сприйняття. Інтерактивне 
навчання має на меті:

1) залучення всіх учасників до 
процесу навчання;

2) надання можливості кожному 
учаснику розуміти й рефлексувати 
з приводу розв’язання конкретного 
завдання;

3) розвиток в учасників комуніка-
ційних рис і здібностей;

4) створення атмосфери співпраці 
та взаємодії.

У процесі інтерактивного навчан-
ня можна одночасно досягати таких 
цілей:

 – навчити учасників працювати в 
команді, дослухатися до думки інших;

 – зменшити в учасників освітнього 
процесу емоційне напруження;

 – розвинути здатність учасників 
до аналізу ситуації та прийняття 
рішень;

 – поповнити базу власних знань.
Ділові й рольові ігри доцільно 

розробляти та використовувати для 
студентів випускних курсів (бака-
лаврів і магістрів), а також практич-
них працівників туристичних фірм і 
офісів. Їхня мета – поглибити й роз-
ширити діапазон прийняття рішень 

Рис. 3. Співвідношення ступеня засвоєння навчального матеріалу  
за використання різних методів навчання, %

Побудовано авторами за результатами власних спостережень під час викладання курсів 
«Основи туризму», «Інтерактивні технології в туризмі» здобувачам першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Туризм» у Львівському торговельно- 
економічному університеті. Період спостережень – із вересня 2018 р. до червня 2022 р.
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щодо формування туристичних про-
дуктів та реалізації бізнес-процесів 
туристичної організації. В основі цих 
форм інтерактивного навчання – імі-
тація, що в гіпотетичному режимі 
скерована на програвання розв’язку 
проблем і завдань, які виникають у 
динамічному процесі зміни ситуацій 
при функціонуванні та взаємодії різ-
номанітних підприємств, задіяних 
у туристичному бізнесі. Ділові ігри 
базуються на імітаційних моделях 
стохастичного характеру, що відріз-
няються динамічною напруженістю 
й невизначеністю та представлені у 
формі програмних систем. Актуаль-
ність використання ігрових техно-
логій обумовлена тим, що проведен-
ня інтерактивного експерименту в 
реальних умовах є дорогим і часто 
неможливим. І тоді в ролі замінника 
виступає ігровий метод, що дає змогу 
в інтерактивному режимі програва-
ти варіанти розв’язання проблемних 
ситуацій, а саме рольові ігри.

Класичні ділові ігри зазвичай до-
волі важко впроваджувати в навчаль-
ний процес через складну модельо-
вану предметну область і техноло-
гії проведення, дороге програмне 
забезпечення, труднощі з підбором 
необхідного ігрового матеріалу [1; 
3]. Тому ми вважаємо доцільнішим 
застосування рольових ігор. Рольова 
гра є груповою формою навчання, у 
процесі якого використовується ро-
льова структура ведення заняття, 
тобто набір ролей, що регламенту-
ють поведінку студентів. Основ не 
призначення такої гри – забезпечен-
ня всебічного аналізу ситуацій, які 
виникають у процесі туристичної ді-
яльності та імітують поведінку учас-
ників технологічного процесу, котрі 
умовно обіймають певні посади й 

повинні приймати рішення в різних 
бізнес-ситуаціях. 

Нами пропонується авторська 
методика рольової гри «RITUR» для 
здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальнос-
ті «Туризм», яка сприяє підвищенню 
якості навчання за рахунок повної 
віддачі учасників, їх комунікативно-
го спілкування в процесі імпровізо-
ваного розігрування ролей при ана-
лізі реальних практичних ситуацій. 
Оскільки це потребує використан-
ня запасу знань студентів із різних 
предметів, які вони попередньо ви-
вчили, а також практичних навичок 
і особистих здібностей до аналізу, 
швидкого реагування на зміну си-
туації та вміння пошуку обґрунто-
ваних рішень, рольову гру найкраще 
використовувати на 3–4-му році під-
готовки.

Рольова гра «RITUR» імітує діяль-
ність туристичної фірми та пов’яза-
них із нею бізнес-партнерів, що за-
безпечують туристичну діяльність 
на певному сегменті туристично-
го ринку. Вона має організаційну й 
функціональну структуру, етапність 
проведення, чітко визначені завдан-
ня та критерії оцінювання роботи 
кожної ігрової групи. Загалом гра 
проводиться в три етапи:

1) початковий (підготовчий);
2) основний;
3) заключний.
На початковому етапі учасникам 

роз’яснюються навчальні цілі, ок-
реслюються функції та завдання; на 
основному – приймаються управлін-
ські рішення всередині кожної ігро-
вої команди; на заключному – оці-
нюється робота кожного учасника 
конкретної команди й підбиваються 
підсумки інтерактивної гри. 
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Структурно-функціональну схему 
рольової гри «RITUR» наведено на 
рис. 4.

Учасники цієї інтерактивної гри 
набувають навичок прийняття управ-
лінських рішень, подібних до тих, що 
приймаються керівниками туристич-
них підприємств, а також організацій, 
які сприяють здійсненню та розвитку 
туризму в певному регіоні.

Основне навантаження в рольо-
вій грі «RITUR» припадає на ігрові 
команди «Турфірма». Їх рекоменду-
ється мати щонайменше дві. Це зале-
жить від чисельності студентів в ака-
демічній групі, у якій проводиться 
практичне заняття з використанням 
інтерактивної (ігрової) технології. 
Число учасників у команді – від трьох 
до чотирьох. Виконувані ролі вирі-
шуються учасниками самостійно. 
Головними завданнями цієї ігрової 
групи є:

1) проведення маркетингового 
дослідження потенційного турис-
тичного середовища, визначення 
цільових туристичних груп і видів 

туристичного продукту, який заціка-
вив би обрану цільову групу;

2) визначення особливостей тур-
продукту, його привабливості, ціни, 
часу реалізації, необхідного ресурс-
ного забезпечення;

3) встановлення джерел отри-
мання інформації щодо виявлення й 
формування потенційних цільових 
груп, наявних і перспективних турис-
тичних продуктів;

4) розроблення логістичної схеми 
реалізації обраного туристичного 
продукту для визначеної цільової ту-
ристичної групи у вигляді техноло-
гічної мережі;

5) розрахунок витрат, доходів та 
потенційного прибутку в результаті 
виконання попередніх чотирьох зав-
дань.

Окрім ігрової групи «Турфірма», 
у рольовій грі задіяні команди «Біз-
нес-партнери» та «Експерти». «Біз-
нес-партнери», у свою чергу, містять 
такі ігрові підрозділи: «Транспорт», 
«Проживання», «Харчування». Вони 
мають достатньо ресурсів для забез-

Рис. 4. Структурно-функціональна схема інтерактивної гри «RITUR»
Побудовано авторами.
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печення туристичних процесів, по-
кладених на команди «Турфірма».

До ігрових команд належить також 
ігрова група «Експерти», яка аналізує 
й оцінює якість рішень, що прийма-
ються кожною ігровою командою. Її 
склад визначається викладачем-ор-
ганізатором із числа найбільш під-
готовлених студентів. Критеріями 
оцінювання можуть бути, наприклад, 
атрактивність представлених тур-
продуктів, обсяги залучених цільових 
груп потенційних туристів, фінансові 
показники діяльності тощо.

Цілі, завдання, функції кожної 
ігрової групи встановлюються чле-
нами команди під керівництвом ви-
кладача; етапність проведення гри 
визначається детальним описом 
рольової гри «RITUR» і залежить 
від обсягу виділеного академічно-
го навчального часу. У разі якщо гра 
проводиться з керівниками або ме-
неджерами реальних туристичних 
фірм, етапність та час залежать від 
кількості туристичних продуктів, 
формування й реалізація котрих ви-
значаються організаторами гри.

Особливе місце в рольовій грі від-
водиться інформаційному забезпе-
ченню. Основним джерелом необхід-
них відомостей є мережа Інтернет. За 
її допомогою учасники можуть моні-
торити наявність різних туристич-
них продуктів, проводити маркетин-
гові дослідження щодо формування 
потенційних цільових туристичних 
груп, динаміки цін на туристичні по-
слуги, появи нових туристичних де-
стинацій тощо.

Головне місце в інтерактивній грі 
«RITUR» відводиться ігровим коман-
дам «Турфірма». Вони конкурують 
між собою до отримання найкращих 
результатів своєї діяльності. А це 

залежить від уміння приймати рі-
шення щодо формування цільових 
туристичних груп, клієнтів, їхньої 
чисельності, вибору привабливих ту-
ристичних продуктів, їхньої вартості, 
складання логістичних схем, реаліза-
ції турпродуктів, які приноситимуть 
туристам найбільше задоволення. У 
грі таких груп має бути щонайменше 
дві, щоб існувала певна конкуренція. 

Дослідження сутності й змісту 
традиційних та інтерактивних під-
ходів до формування знань і нави-
чок майбутньої фахової діяльності 
дає підстави для висновку, що за-
стосування в навчальному процесі 
саме інтерактивних технологій є 
найефективнішим способом набут-
тя знань, комунікаційних умінь і 
навичок, а також уміння працюва-
ти над розв’язанням проблем та за-
вдань у командному середовищі. Ін-
терактивний підхід дає можливість 
заохотити учасників до здобуття 
знань, розуміння й рефлексування 
з приводу того, що вони знають (чи 
не знають), та створити умови, які 
викликатимуть у кожного учасника 
відчуття успішності, захищеності й 
значущості.

Використання інтерактивних тех-
нологій як основи активізації нав-
чання має різноманітні форми – від 
комп’ютерних засобів засвоєння на-
вчального матеріалу до рольових 
і ділових ігор. Оскільки потенційні 
фахівці у сфері туризму повинні во-
лодіти набором визначених компе-
тентностей, необхідних їм для май-
бутньої діяльності, їх набуття є найе-
фективнішим в імітаційному режимі, 
при розігруванні імітаційних ситуа-
цій прикладного характеру. 

Перспективи подальших дослі-
джень пов’язані з розширенням 
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предметного поля рольової гри, роз-
робленням імітаційної моделі гри, 
інформаційного забезпечення. Саме 
комп’ютерна імітація, яка потребує 
чималих інтелектуальних зусиль, 
сприятиме проєктуванню масштаб-
ної ділової гри, котра, крім досяг-
нення цілей навчального характе-

ру, уможливлюватиме проведення 
досліджень у напрямку розвитку 
туристичного бізнесу. Перспектив-
ним також є вивчення можливостей 
адаптації ділових та інтерактивних 
рольових ігор для дистанційного 
навчання за умов пандемії й воєнно-
го стану.
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THE INTERACTIVE APPROACH  
TO THE TOURISM SPECIALISTS’ TRAINING

Abstract. Changes in the conditions of activities in the tourism sector require a review of the 
purposes of the educational process. Currently, the functional importance and attractiveness 
of the traditional organization of the educational process is significantly reduced. There is an 
urgent need to understand the changes in the organization of the process of acquiring 
knowledge and practical skills for the future profession. It is so important to arouse interest 
in the subject of study of the future profession and to turn the audience into active participants. 
Increasing the level of training professionals in the field of tourism business leads to the need 
to shift the focus from traditional forms of education to innovative methods and ways of 
organizing the educational process. The purpose of the article is to systematize the methods 
and means of activating the educational process during classes on professional disciplines for 
the training of highly qualified specialists in the field of tourism. The article identifies 
constituent elements of the professional training of specialists in the field of tourism. The 
expediency of using interactive technologies in the innovative process of tourism business 
and in the educational process of HEIs, which prepare students of the first (bachelor) level of 
higher education on the specialty «Tourism» is substantiated. Features of the use of business 
and role-playing games in preparation of bachelors in tourism are characterized. The basis 
of these forms of interactive learning is a simulation, which in a hypothetical mode is aimed 
at solving problems that arise in the dynamic process of changing situations in the functioning 
and interaction of enterprises in the tourism sector. Based on the principles of interactive 
learning, the role-playing game «RITUR» is proposed for use in the educational process, 
which simulates the activities of tourist firms and related business partners, providing 
tourist activities in a certain segment of the tourist market, its structural and functional 
scheme and methodology are described.
Keywords: interactivity, interactive technology, educational process, interactive learning, 
group work, business game, role-playing game.
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STUDY OF THE READINESS OF THE PROSPECTIVE  
PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO WORK  
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Abstract. The article deals with the actual problem of professional training of the prospective 
primary school teachers to work with intellectually gifted pupils. It has been shown that 
giftedness is determined by both innate gifts and social conditions and, of course, needs support 
and help on a part of a trained teacher. The level of readiness of prospective primary school 
teachers to work with intellectually gifted pupils in modern conditions has been investigated. 
For this purpose, a scientific study was conducted in 2021-2022 studying years in which the 
students of the 1st and 2nd courses of the Institute of Pedagogy of Zhytomyr Ivan Franko State 
University participated. The conducted research allows formulating certain methodical 
recommendations for the professional training of prospective teachers to work with 
intellectually gifted pupils. These recommendations outline the following imperatives: 1) there 
is a need to introduce a special training course into the educational process; 2) it is relevant to 
include in psychological and pedagogical disciplines the issues that characterize the peculiarities 
of working with gifted pupils; 3) the need to develop students' motivation for self-development 
and self-improvement is very important; 4) it is expedient to include psychological trainings, 
project tasks, methods of innovative computer training in the studying disciplines; 5) the 
prospective teachers should be motivated to study modern psychological and pedagogical 
literature in this field, since working with gifted pupils requires special training both in higher 
education and in further independent professional activity. The promising aspects of the 
research include research in the indicated direction using the synergistic concept «talent is the 
sum of talents and abilities». This approach corresponds to the synergistic principle of 
superadditivity («the whole is greater than its parts») when any system reveals certain systemic 
properties that are not inherent in the properties of its components. Under such conditions, the 
problem of human development in the context of «heredity VS environment» can be resolved.
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Statement of the problem in a 
general form and its connection 
with important scientific and 
practical tasks. The socio-economic 

transformations taking place in our 
country in recent years have revealed 
the need for such people who are active 
and creative, persistent in achieving 
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results, being able to solve tasks in 
a non-standard way. Intellectually 
developed, gifted people are the state's 
highest value, since such citizens have 
a positive impact on the progressive 
development of any society. That is 
why the idea is realizing in domestic 
education relating to  building a holistic 
system of working with intellectually 
gifted pupils, whose creative potential 
requires non-standard approaches 
to the organization of all-rounded 
psychological and pedagogical support, 
focused on the possibilities of their self-
realization and self-development.

The normative and legal basis of 
this process is realized through various 
legislative acts (the Law of Ukraine 
«On Education», the State Standard of 
Primary Education, the Concept of the 
New Ukrainian School), which define 
the priority goals and objectives of the 
educational policy of the Ukrainian state 
regarding the support and development 
of intellectually gifted children [1].

In particular, the Concept of the 
New Ukrainian School states that every 
child is unique, endowed by nature 
with unique abilities, talents and 
opportunities. The mission of the New 
Ukrainian School is to help discover 
and develop the abilities, talents and 
potential of each child based on the 
partnership of all participants in the 
educational process. Therefore, а 
modern Ukrainian school should ensure 
the comprehensive development of 
the individuality of each pupil as a 
personality based on the identification 
of his/her aptitudes, abilities, giftedness 
and talents. Under such conditions, 
work with intellectually gifted pupils 
should begin from the first days of the 
child's stay at school, since the State 
Standard of Primary Education provides 

for the recognition of the uniqueness 
and giftedness of each child [1].

Taking into account the mentioned 
above, the primary school teacher must 
be prepared to work with intellectually 
gifted children, namely: to possess the 
necessary general psychological and 
pedagogical and special knowledge of 
the theory and methods of educational 
work; also to possess professional skills 
for effective work with intellectually 
gifted pupils, striving to constantly 
improve the content, forms, methods 
and means of teaching and educating 
the pupils in order to develop their 
abilities and talents.

Analysis of recent research 
and publications on the specified 
problem. Based on the study of scientific 
literature, it was found that the problem 
of the giftedness of children, in particular 
children of primary school age, is 
relevant, it is the object of research by 
many domestic and foreign scientists. 
In particular, the phenomenon of 
giftedness was studied by O. Antonova, 
Yu. Klymenyuk [2], H. Gardner [3], 
N. Karpenko [4], O. Musyka [5], O. Protas 
[6], J. Renzulli; the didactic foundations of 
the development of children's intellectual 
giftedness were studied by O. Voznyuk 
[7], O. Saprunova [8] and others. The 
issue of professional training of the 
prospective teachers, certain aspects 
of the readiness of the prospective 
teachers to work with gifted pupils, 
including intellectually gifted ones, were 
the subject of scientific research of such 
scientists as T. Vakolya [9], I. Korpan [10], 
G. Leshchenko [11]. L. Mokridina [12], 
T. Molnar [13], A. Krikun [14], A. Satova 
[15], M. Endepohls-Ulpe [16] and others. 

However, the issue of the readiness 
of prospective primary school teachers 
to work with intellectually gifted 
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pupils has not been fully investigated 
both in theoretical and practical 
aspects. In particular, the scientific 
and methodological support for the 
professional training of prospective 
primary school teachers to work 
with intellectually gifted pupils is 
insufficiently developed. 

The purpose of the study consists 
in analysing the level of readiness of 
prospective primary school teachers to 
work with intellectually gifted pupils.

Presentation of the main 
material with the justification of 
the obtained scientific results. The 
problem of giftedness is being in the 
centre of attention of psychologists 
and pedagogues for quite a long time. 
The first scientific investigations in this 
direction were carried out in the second 
half of the 19th century, when F. Galton's 
book «The inheritance of talent. Its 
laws and consequences» (1869) was 
published. Later, V. Stern substantiated 
the psychology of giftedness as an 
independent branch of psychological 
science (1926). In his opinion, giftedness 
is the general ability of an individual 
to consciously direct his/her thinking 
to new requirements, an individual's 
ability to psychically adapt to new tasks 
and living conditions.

Based on the analysis of 
psychological and pedagogical 
literature on the problem of researching 
the phenomenon of giftedness, various 
approaches to the development of 
the concept of giftedness have been 
developed. The phenomenon of 
giftedness is considered from the 
point of view of heredity (complex of 
aptitudes, abilities, and endowments); 
in the context of the decisive role of 
the social environment as a source of 
the psyche that develops throughout 

a person's life. From the standpoint 
of a systemic approach, giftedness 
is an integral entity that combines 
personality and social prerequisites for 
the development of giftedness.

The supporters of the hereditary 
approach to the development of 
the concept of giftedness (V. Voitko, 
N. Volkova, G. Kostyuk, O. Kulchytska, 
M. Fitsula, S. Shandaruk) consider 
giftedness to be a high level of aptitudes, 
abilities, properties of the individual's 
psyche, natural features of the human 
body, that is, these scientists give priority 
to heredity in the development of the 
phenomenon of «giftedness». Thus, 
N. Volkova and M. Fitsula interpret the 
concept of «giftedness» as an individual 
potential peculiarity of a person's 
endowments, thanks to which he/she 
can achieve significant success in a 
certain field of activity. S. Shandaruk also 
considers the concept of «giftedness» as 
a high level of development of a person's 
abilities, which allows achieving special 
original successes in a certain sphere of 
social activity.

G. Kostyuk, considering the pheno-
menon of giftedness, emphasizes the 
importance of natural endowments of 
the individual, which are the basis, the 
internal motivation for the development 
of certain abilities. Scientist defines 
giftedness as an individual peculiarity of 
human abilities [17, p. 173].

Other scientists (T. Zarochkina, 
N. Karpenko, and P. Tadeev) prefer a 
social approach to the development of 
the concept of giftedness. By giftedness, 
they understand the quality of the 
psyche that develops throughout life, 
that is, they recognize the leading role 
of the environment in the development 
of the studied phenomenon. Thus, 
according to N. Karpenko, giftedness 
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is a systemic quality of the psyche that 
develops during life and determines 
the person's possibility to achieve 
higher results in one or more types of 
activities compared to other people [4]. 
T. Zarochkina understands giftedness to 
be a qualitatively peculiar combination 
of abilities, which depends on the 
possibility of achieving greater or lesser 
success in performing this or that 
activity. P. Tadeyev also emphasizes 
the significant role of the social 
environment, stressing that hereditary 
endowments are only a prerequisite for 
the development of giftedness, if they 
are not developed, then the process of 
eliminating any giftedness starts.

However, a large number of 
scientists (O. Antonova, Yu. Klymenyuk, 
O. Musyka, O. Protas, L. Lavrynenko) 
believe that giftedness is determined 
both by innate endowments and the 
social environment, but in the future, 
it can develop under favourable 
conditions or fade away under 
unfavourable ones [2; 5; 6; 18]. In 
particular, L. Lavrynenko understands 
the term «giftedness» as a set of 
certain abilities. Scientist believes that 
children's giftedness is manifested in a 
tendency to work, in the child's acute 
need to be engaged in a certain type of 
activity. Such activity develops when 
a child experiences positive emotions 
[18]. According to O. Musyka, giftedness 
is a consequence of the development of 
innate abilities under the influence of 
both internal, subjective, and external, in 
relation to individual, and social factors 
[5]. O. Protas interprets the concept 
of «giftedness» as a combination of 
predispositions, personal and social 
prerequisites for the development of 
the abilities of an individual above the 
average level, which make it possible to 

achieve significant success in a certain 
type of activity [6].

In general, the researchers of the 
phenomenon of «giftedness» interpret 
the concept of «giftedness» as a complex 
phenomenon of the human psyche 
that combines intelligence, creative 
abilities, and a motivational component. 
At the same time, giftedness can be 
understood as a systemic personality 
formation caused by the natural 
features of the human body (sensory, 
motor, intellectual components of high 
energy), which as a systemic neoplasm 
implies a high level of intelligence, 
creative abilities, and a motivational 
component [19–23].

Below there are general characte-
ristics of gifted children, particularly 
intellectually gifted children, although 
not all of them necessarily apply to 
every gifted child. So, a gifted child:

• possesses an extended and detailed 
memory, especially in a certain field of 
interest;

• possesses an expanded vocabulary 
for his/her age, uses a language deve-
loped beyond its years;

• possesses developed communi-
cation skills for his/her age and knows 
how to express ideas and feelings;

• asks intelligent and complex 
questions;

• is able to determine important 
characteristics of new concepts and 
problems;

• quickly masters the information;
• uses logical reasoning for finding 

answers according to common sense;
• possesses a wide base of knowledge, 

a large volume of information;
• understands abstract ideas and 

complex concepts;
• uses analogical thinking to solve 

problems;
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• observes the interaction of natural 
objects and understands cause-and-
effect relationships;

• finds and solves complex and 
unusual problems;

• forms generalizations and uses 
them in new situations;

• displays curiosity and a desire to 
learn;

• works conscientiously and reveals 
a high concentration in the areas of 
interest;

• understands and uses different 
symbol systems;

• reflects on learning;
• is passionate about a certain topic;
• possesses advanced reading com-

pre hension skills for his/her age;
• possesses remarkable writing skills 

for his/her age;
• possesses strong artistic/ musical 

abilities;
• is able to concentrate for a long 

period of time, especially in a certain 
area of   interest;

• is more persuaded, can be 
stimulated and influenced by the 
environment;

• experiences positive and negative 
feelings;

• feels and demonstrates a strong 
physical reaction to emotions;

• possesses a strong affective 
memory, experiencing or re-
experiencing situations after a trigger 
event [19–23].

Therefore, giftedness is largely 
determined by innate abilities that 
develop under favourable social 
conditions and, of course, needs support 
and help from a trained teacher.

Analysis of students' readiness to 
work with intellectually gifted pupils.

The problem of training prospective 
teachers to work with intellectually 

gifted pupils is actively researched within 
the Zhytomyr Scientific and Pedagogical 
School, where dissertations on this 
topic have been defended (O. Antonova, 
Yu. Klymeniuk). Developing the ideas 
of the researchers in the specified field, 
we (O. Dubasenyuk, M. Kovalyova) have 
set the tasks concerning analysing the 
readiness of prospective primary school 
teachers to work with intellectually 
gifted pupils in modern conditions.

For this purpose, a scientific study 
was conducted in 2021–2022 studying 
years in which 56 students of the 1st 
and 2nd courses of the Institute of 
Pedagogy of Zhytomyr Ivan Franko 
State University participated.

The research program has been 
carried out in stages. First, the research 
had the aim to study: students' 
understanding of the essence of the 
concept of «intellectual giftedness» 
and their ability to distinguish 
the characteristic features of an 
intellectually gifted child. Secondly, 
both the necessary qualities that a 
teacher should possess for working 
with intellectually gifted students, and 
the student's awareness of effective 
forms and methods of working with 
intellectually gifted students were 
revealed. Thirdly, the existing level of 
readiness of the students in a certain 
direction has been investigated.

The results of the research regarding 
the first direction have shown that 
21,05 % of the respondents consider 
intellectually gifted a person who has 
a high level of intellectual abilities, 
allowing to think in an nonstandard 
way, quickly finding the ways to solve 
problems; 21,05 % of the students 
believe that an intellectually gifted pupil 
reveals a high level of development 
of mental abilities, due to which this 
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pupil  easily memorizes and analyses 
information, makes certain conclusions; 
15,79 % of the perspective teachers 
note that intellectual giftedness is a high 
intelligence, the ability to successfully 
study at school; the same percentage of 
the respondents consider intellectually 
gifted to be a person who has a high 
level of cognitive activity and mental 
abilities, which makes it possible to 
achieve high academic results; 10,53 % 
of the respondents understands the 
intellectual giftedness as an ability to 
think, analyse, compare facts, i.e. to 
perform complex intellectual work; 
according to 5,26 % of the respondents, 
the intellectual giftedness is the 
ability to quickly perceive and analyse 
information, to think logically, and 
memorise information easily; 10,53 % 
of the respondents found it difficult to 
answer this question.

Next, we studied the features that, in 
the opinion of the prospective teachers, 

are characteristic of an intellectually 
gifted child (Fig. 1).

The respondents most often singled 
out high intelligence and high mental 
abilities (57,89 %) in the first place 
among the characteristic features of 
an intellectually gifted personality, and 
in the last place – a deep interest in 
learning (21,05 %), which is explained 
by the fairly independent lifestyle of 
gifted individuals, who, through an 
active life position and intensive search 
activity, acquire knowledge from many 
areas of life, not only on the basis of 
formal education.

Thus, the main feature of an 
intellectually gifted child is considered 
by prospective teachers to be a high 
level of development of the child's 
intelligence and mental abilities.

In accordance with the purpose 
of the research, it was important to 
identify the qualities that, according 
to the prospective teachers, a primary 

Fig. 1. Characteristic signs of an intellectually gifted child, %
Developed by the authors.
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school teacher should possess to work 
with intellectually gifted pupils (Fig. 2).

In the first place (63,16 % of res-
pondents) professionalism is impor-
tant, in the last place (26,32 % of res-
pondents) – the purposefulness and the 
ability to understand the pupils. This 
can be explained by the fact that the 
prospective teachers, as a rule, strive to 
possess professional skills (when the 
focus on purely professional training 
prevails among the prospective primary 
school teachers), and at the same 
time, purposefulness and the ability to 
understand gifted pupils are considered 
by them to be somewhat secondary 
professional qualities of a teacher.

In the research, it was important to 
identify the main effective forms and 
methods of work, which, according to 
the prospective teachers, should be 
used when working with intellectually 
gifted pupils (Fig. 3).

Therefore, among the effective 
forms and methods of working 

with intellectually gifted pupils, the 
prospective teachers ranked individual 
work in the lesson in the first place 
(57,89 % of respondents) and creating 
projects in the last place (5,26 % of 
respondents). This is explained by the 
ascertained by us fact that giftedness 
is considered by prospective teachers 
to be a rather rare phenomenon, while 
project activities involving «future-
oriented pedagogical technology» (the 
term coined by the authors of the article) 
are not a serious aspect of professional 
training of the prospective teachers.

At the same time, the majority of 
students consider traditional forms 
of work (individual work in class, 
con sultations outside of class, group 
work) to be effective forms and 
methods of pedagogical interaction 
with intellectually gifted pupils, while 
innovative technologies (research acti-
vities, interactive methods, creative 
tasks, creating projects) in work with 
gifted children are singled out by only a 

Fig. 2. Qualities necessary for a prospective teacher to work  
with intellectually gifted pupils, %

Developed by the authors.
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small part of the prospective teachers, 
which indicates the limited knowledge 
of most students in this field.

Next, the level of students' readiness 
to work with intellectually gifted pupils 
has been studied (Fig. 4). It was revealed 
that 31,58 % of the respondents gave an 
affirmative answer, arguing that they 
would be interested in teaching such a 
child, and working with a gifted pupil, 

the teacher should also develop together 
with the pupil, increasing the level of 
teacher's professional competence.

At the same time, 47,37 % of 
the students have not yet decided 
whether they are ready to work with 
intellectually gifted pupils, since the 
former do not have the appropriate 
experience and necessary knowledge 
to teach and develop this category of 

Fig. 3. List of effective forms and methods of teacher's work  
with intellectually gifted pupils, %

Developed by the authors.
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pupils. Students note that this is quite 
responsible work. Therefore, 21,05 % 
of the prospective teachers are not 
ready to work with intellectually gifted 
pupils, they believe that this is a difficult 
job that requires special professional 
training, relevant qualities, knowledge 
and skills.

Conclusions. Thus, based on the 
analysis of the state of readiness of the 
prospective primary school teachers 
for the development of the intellectual 
giftedness in the primary school 
pupils, we can draw the following 
conclusions: most students are familiar 
with the essence of the concept of 
«intellectual giftedness»; the latter  
means the presence of a high level of 
personality's intellectual abilities, the 
ability to nonstandard thinking, to find 
optimal ways to solving the problem; 
the prospective teachers attribute 
a high level of development of the 
pupil's intellect and mental abilities 
to the main signs of an intellectually 
gifted child; the necessary qualities 
that a teacher should possess are 
highlighted (professionalism, high level 
of knowledge, experience, competence, 
erudition, creativity, perseverance, 
balance, purposefulness); the majority 
of students attributed traditional forms 
of work (individual work in class, 
consultations outside of class, group 
work) to effective forms and methods 
of working with intellectually gifted 
pupils; at the same time the students are 
not sufficiently familiar with modern 
technologies (research activities, 
interactive methods, creative tasks, 
project activities). The latter testifies to 
the limited knowledge of the majority of 
the students regarding the peculiarities 
of the education of gifted students. 
Therefore, prospective teachers need to 

possess special knowledge and skills in 
this field, to master innovative content, 
forms, methods, and tools necessary for 
working with gifted pupils.

The analysis of the state of 
readiness of the prospective primary 
school teachers for the development 
of intellectual giftedness in primary 
school pupils has confirmed that in 
the educational process considerable 
attention should be paid to the issue of 
professional training of the prospective 
primary school teachers to work with a 
certain category of pupils.

The conducted research allows 
formulating certain methodical 
recommendations for training the 
prospective teachers to work with 
intellectually gifted pupils. These 
recommendations outline the following 
imperatives: 1) there is a need to 
introduce a special course «Technology 
of working with gifted pupils» into the 
educational process, during which the 
students are introduced to relevant 
innovative forms and methods; 2) it 
is relevant to include in psychological 
and pedagogical disciplines the issues 
that characterize the peculiarities of 
pedagogical interaction with gifted 
pupils and pedagogical strategies of 
influencing such pupils; 3) the need to 
develop students' motivation for self-
development and self-improvement 
is urgent; 4) it is expedient to include 
socio-psychological trainings, project 
tasks, the methods of innovative 
computer training into psychological 
and pedagogical disciplines; 5) 
the prospective teachers should 
be motivated to study modern 
psychological and pedagogical literature 
in this field, since working with gifted 
pupils requires special training both 
in the sphere of higher education and 
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in further independent professional 
activity through life.

Prospective aspects of research 
include research in the indicated 
direction using the synergistic concept 
«talent is the sum of talents and abilities», 
since the basis for all special abilities of 
a person are general abilities («general 
factor of intelligence», «basal factor of 
giftedness»). Here it is appropriate to 
cite the idea of   M. Shchetynin regarding 
the development of talents, which he 
described in the book «Embracing 
the Infinite: Teacher's Notes». This 
approach corresponds to the synergistic 
principle of superadditivity («the 

whole is greater than its parts»), when 
any system exhibits certain systemic 
properties that are not inherent in the 
properties of its components. Under 
such conditions, the problem of human 
development in the context of «heredity 
VS environment» can be resolved, since 
the systemic properties of the whole 
(holistic person), which appear as 
organismic-personal neoplasms, are 
built on the basis of the components that 
include both the hereditary qualities 
of a person and acquired qualities it in 
the process of onto- and phylogenesis 
in the context of the impact of the socio-
pedagogical environment.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО 

ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Анотація. У статті порушується актуальна проблема професійної підготовки май-
бутніх учителів початкової школи до роботи з інтелектуально обдарованими учня-
ми. З’ясовано, що обдарованість спричинена як вродженими задатками, так і соціаль-
ними умовами та, безперечно, потребує підтримки й допомоги з боку підготовленого 
педагога. Досліджено ступінь готовності майбутніх учителів початкової школи до 
роботи з інтелектуально обдарованими учнями в сучасних умовах. Програма дослі-
дження здійснювалася поетапно: 1) проаналізовано розуміння студентами сутності 
поняття «інтелектуальна обдарованість» та виокремлення ними характерних оз-
нак, притаманних інтелектуально обдарованій дитині; 2) виявлено як необхідні риси, 
котрі мають бути притаманні вчителю для роботи з цією категорією учнів, так і 
обізнаність студентів щодо ефективних форм та методів роботи з інтелектуально 
обдарованими учнями; 3) досліджено ступінь готовності студентів у визначеному 
напрямі. У результаті дослідження виявлено, що більшість студентів обізнана з по-
няттям «інтелектуальна обдарованість», основними ознаками інтелектуально 
обдарованого учня; виокремлено риси, що повинні бути притаманні вчителю, щоб 
працювати з такими учнями (професіоналізм, високий рівень знань, досвідченість, 
компетентність, ерудованість, креативність, наполегливість, урівноваженість, ці-
леспрямованість та ін.), а також відповідні ефективні форми й методи роботи. З’я-
совано, що більша частина майбутніх учителів не готова до роботи з інтелектуаль-
но обдарованими учнями, їм бракує необхідних знань, умінь, досвіду. Педагогічний екс-
перимент підтвердив необхідність посилення професійної підготовки майбутніх 
учителів у визначеному напрямі. 
Ключові слова: обдарованість, інтелектуальна обдарованість, майбутній учитель 
початкової школи, учень початкової школи, професійна підготовка, самостійна про-
фесійна діяльність, синергетичний принцип суперадитивності, системні властивості.
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Introduction. The sustainability 
of state development depends on the 
institutions' viability and the credibility 
of human activities in many spheres. 
The intention to improve one’s living 
might be accomplished via lifelong 
learning. Educated individuals become 
the driver of social changes to achieve 
this goal. Recent studies by scientists in 
this field confirm the hypothesis about 
a direct link or indirect correlation 
between wealth and education level. 
Bannier C. E. & Schwarz M., in their 
research, examine the impact of actual 
and perceived financial knowledge 
(i.e., financial literacy and confidence) 
on financial wealth [1]. The paper by 
Pfeffer F.T. provides the first assessment 
of trends in educational attainment by 
family wealth. It suggests society should 
be at least concerned about the growing 
education gap [2].

Every sphere of society functions at a 
high level if there are people who strive 
for development. Constant changes 
in the country require everyone to be 
able to adapt and conduct activities 
under new, dynamic, and changeable 
conditions.

Communications strategy at a 
national level with other countries is 
crucial for the formation of sustainable 
development. For the construction of 
such relations, there is a need for a 
developed and educated society able 
to ensure high performance at the 
international level. It is possible to build 
a system where intercultural dialogue 
becomes the norm only with the proper 
education at different levels of society 
[3].

The GNLC, formally established in 
2012, is actually an implementation 
of the older concept of urban entities 
committed to promoting the lifelong 

learning concept, manifesting the equity 
of access to education, mobilizing 
all educational stakeholders to be 
united in promoting higher standards 
of education, to establish effective 
training institutions at different levels, 
and encourage extended networks to 
reinforce the lifelong learning strategy. 
Ukraine entered this process in 2019, 
and it is too early to conduct robust 
research. Hence this paper accumulates 
observations on possible ways of further 
developing the new field of study. 

Presentation of the main research 
material and its main results. 
According to the Law of Ukraine «On 
Education», education is the basis of 
the intellectual, spiritual, physical, 
and cultural development of the 
individual, its successful socialization, 
economic well-being, and the key to 
the development of a society united 
by shared values, and culture, and the 
state [4]. Education is a practical tool for 
providing people with new and relevant 
knowledge. There are three forms of 
education: formal, nonformal, and 
informal education.

Formal education is an organized 
education model, structured and 
administered by laws and norms, and 
subject to strict curriculum objectives, 
methodology, and content [5]. Formal 
education is an important and necessary 
stage in the development of a person. It 
should be complemented by nonformal 
and informal learning for continuous 
and comprehensive lifelong learning.

According to the accepted 
definition of nonformal education, «...
it consists of organized, structured 
activities (otherwise it would be 
classified as informal); it is designed 
for an identifiable target group; it 
is organized to achieve a specified 
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set of learning objectives; and these 
non-institutionalized activities are 
carried outside the established 
education system and are intended 
for learners who are not officially 
enrolled in school...» [6]. Based on 
this, it can be stated that nonformal 
education is a necessary condition for 
the development of every member of 
society. Nonformal education provides 
an opportunity to obtain relevant 
knowledge and supplement the set of 
skills of the recipient of education.

The informal form of education 
is aimed at students as much as the 
public and imposes no obligations. 
«There generally being no control 
over the performed activities, informal 
education does not of necessity regard 
the providing of degrees or diplomas; 
it merely supplements both formal and 
nonformal education», according to the 
research [7]. Informal education expands 
and complements a person's knowledge 
and is most effective at a high level of 
self-motivation of the learner.

Hence, there are many opportunities 
for lifelong learning. By combining 
formal, informal, and nonformal 
education, everyone has the opportunity 
to expand and update their knowledge 
at different stages of the development of 
the society in which they live and carry 
out their activities.

The concept of «Learning City/
Region» is a practical tool for creating 
and obtaining opportunities to learn, 
improve and develop for every member 
of society throughout life. The UNESCO 
Global Network of Learning Cities is an 
international policy-oriented network 
providing inspiration, know-how, and 
best practice [8].

Learning cities are designed by 
the changes of citizens demanding a 

continuation of education [9]. Self-
motivation of every citizen and conscious 
actions aimed at creating socially useful 
products are the basis for obtaining new 
knowledge in life. Constant changes in 
the world associated with scientific and 
technological progress and the ability 
to adapt to them require every member 
of society to improve constantly by 
acquiring new knowledge.

Seven main thematic clusters were 
performed in the adopted Strategy 
of the UNESCO Global Network of 
Learning Cities (2021-2023). These 
topics were identified based on the 
survey data of member cities that joined 
the network. The concerns and issues 
chosen by cities as most crucial allowed 
the design of these clusters. As long 
as the lifelong learning communities 
approach is an emerging field of study, 
we analyzed the most cited papers of 
scientists worldwide devoted to the 
topic (each cluster). Among all, we 
selected the most relevant keywords 
and conducted content analysis, with 
separate studies for each group (as it’s 
shown in Table 1). 

As can be seen from Table 1, each 
of the thematic clusters is extremely 
important for implementation in every 
city globally. Achieving results in regions 
and cities for each block will ensure the 
development of society as a whole.

Education for Sustainable Develop-
ment is a universal tool for ensuring the 
formation of an up-to-date knowledge 
system. The three-dimensionality of this 
cluster covers all spheres of social life, 
namely economic, political, social, and 
spiritual. The development of Education 
for Sustainable Development ensures 
the creation of conscious approaches 
to the value of human life, the rational 
use of natural resources, and the desire 
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T a b l e  1
Characteristics of thematic clusters of the Strategy of the UNESCO Global Network  

of Learning Cities (2021-2023) based on а literature review
Thematic cluster Definitions, the possible focus of the efforts 

Education for Sustainable 
Development

This category has a three-dimensional nature:
the socio-cultural dimension, which refers to issues related to human 
rights, peace, and human security, gender equality, cultural diversity, 
and intercultural understanding, health, HIV & AIDS, and new forms of 
governance;
the environmental dimension, which refers to issues related to natural 
resources (water, energy, agriculture, biodiversity), climate change, rural 
development, sustainable urbanization, disaster prevention, and mitigation;
the economic dimension, which refers to issues related to poverty reduction, 
corporate responsibility and accountability, and re-orienting the market 
economy [10].

Literacy «Literacy is now understood as a means of identification, understanding, 
interpretation, creation, and communication in an increasingly digital, text-
mediated, information-rich and fast-changing world» [11].
Literacy education can constitute a profound form of socialization. In literacy 
education, attention must be given not only to teaching lists of important 
facts but to developing individual skills in exploring the relationship of these 
facts to the self [12].

Entrepreneurship Entrepreneurial firms make two indispensable contributions to market 
economies. First, they are an integral part of the renewal process that 
permeates and defines market economies. Second, entrepreneurial firms are 
the essential mechanism by which millions enter the economic mainstream 
[13].

Health and Well-Being Health is a positive concept, emphasizing social and personal resources, as 
well as physical capacity. Well-being is a perceived state of harmony in all 
aspects of one’s life [14].

Inclusion and Equity Internationally,… it is increasingly seen more broadly as a principle that 
supports and welcomes diversity amongst all learners. It presumes that the 
aim is to eliminate social exclusion that is a consequence of attitudes and 
responses to diversity in race, social class, ethnicity, religion, gender, and 
ability. As such, it starts from the belief that education is a basic human right 
and the foundation for a more just society. Hence, the emphasis on equity, 
which implies a concern with fairness [15].

Global Citizenship Education Global citizenship education for peace would be a highly political education, 
not simply a bland multiculturalism, unquestioning «tolerance» or «being 
nice to each other». It has four interrelated components: knowledge, 
analysis, skills, and action (KASA). First, there is knowledge of current 
world events, economics, and international relations. Second is the capacity 
to critically analyze media, religious messages, dogma, superstition, hate 
literature, extremism, and fundamentalism. Third, it involves political skills, 
such as persuasion, negotiation, lobbying, campaigning, and demonstrating. 
Fourth are dispositions for joint action, which these days include networking 
through communications technology, starting a website, or joining 
international forums of young people working for peace [16].

Educational Planning, 
Monitoring, and Evaluation

Planning, monitoring, and evaluation systems: need to view Capacity 
Development as both a means and an end, should be based on well-
constructed logic, need to be iterative, require useful indicators that respect 
multi-layered values and concerns, need to develop indigenous capacity, 
results must address the information needs of different audiences, must be 
careful not to promise more than they can deliver [17].

Compiled by authors based on: [10-17].
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for economic development in modern 
conditions.

The implementation of tasks related 
to Literacy is a fundamental basis for 
the further formation of an informed 
and educated society in a certain 
region or city. The Literacy cluster also 
applies to all spheres of human life. 
Without solving the problems of this 
sphere, the further development of 
social and economic processes becomes 
impossible.

In a market economy, Entrepre-
neurship skills and abilities are highly 
demanded. The economic sphere of social 
life cannot exist without professionals 
with special skills and special attitudes 
educated in entrepreneurial processes, 
and venture creation. 

Competition as a driver of market 
development may be created and 
supported if entrepreneurship and 
innovative thinking are acknowledged 
in society. Cooperation between 
institutions, businesses, and education 
creates additional synergy and 
contributes to the state's economic 
development at a higher level. 

Health and Well-Being of the 
population should be prioritized for 
the implementation of activities in 
the social sphere of society. A healthy 
and developed community ensures 
the development of a specific city or 
region. There is a direct and reverse link 
between good quality education and 
well-being and health. The education 
develops needed skills and attitudes 
that allow citizens to design deliberate 
self-care strategies toward a healthier 
future and make solid decisions in 
response to many challenges (i.e., the 
COVID-19 pandemic). 

Inclusion and Equity are the 
principles on which educational 

activities are conducted in democratic 
countries. These principles should be 
constantly used in any form of education 
for communication between members 
of the educational process. It is Inclusion 
and Equity that form a humanistic style 
of interaction between its participants 
in society.

Global Citizenship Education provides 
an opportunity for the population to 
gain knowledge about the rights and 
responsibilities of each participant in 
social interactions. Global citizenship 
education aims to empower all 
learners to face global challenges, make 
decisions proactively, and promote 
the values of peaceful, tolerant, secure, 
and sustainable societies. The Global 
Citizenship Education category impacts 
all spheres of social activities of the 
global community.

Educational Planning, Monitoring and 
Evaluation is a specific cluster, which 
enables clarifying the trends of changes 
over a certain time in the educational 
processes of a city and/or region. The 
implementation of the tasks of this 
sphere allows for satisfying society's 
needs effectively and maximally 
regarding acquiring new knowledge 
and skills. In broad terms, monitoring 
based on an advanced toolkit, combined 
with evaluation results, brings an 
understanding of the possibilities of 
achieving the SDG-4-Education Goal in 
general and the goals of UNESCO GNLC 
in particular. 

The concept of learning cities is 
not new, it is rooted in cooperative 
behavior inside and between 
communities, targeted at solving 
complicated social problems and 
echoes our collective survival instinct. 
The COVID-19 pandemic lightened 
the bottlenecks in social institutions' 
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work and the problems of cooperation 
and coordination between institutions 
inside the countries and at the 
international level. When cities are 
faced with such big challenges as 
COVID-19 (global aspect), or invasion 
(i.e., invasion of the russian federation 
in Ukraine), they need to have a strong 
background to stay vital and integral. 

Ukraine entered GNLC in 2019, 
and since then, five more cities have 
joined the network (Melitopol, Kyiv, 
Netishyn, Nikopol, Novoyavorivsk, and 
Poltava). Lviv and Sumy applied in 2021 
and 2022, and yet the applications 
were postponed till the next year. 
While the GNLC is the global network 
that embraces 294 cities from many 
countries around the globe [8], the 
Association of Ukrainian Cities (founded 
in 1992) now unites 574 Ukrainian 
cities, aimed at developing multiple 
aspects of self-government in Ukraine 
[18]. The multifaceted phenomena of 
lifelong learning, learning cities, and 
advanced perspectives for the next city 
development towards learning societies 
have many aspects and are embedded 
in many interrelated processes; hence 
it is important to differentiate some of 
the categories and approaches in the 
field. Following the logic of the study 
by Atchoarena D. and Howells A., who 
distinguished several approaches 
(individual, social, 5th pillar, legal) [19], 
and taking into account the previous 
finding mentioned in the current study, 
it's possible to generalize ideas about 
dimensions of lifelong learning (as it’s 
performed in Table 2), and the areas of 
further possible investigations. 

One more promising approach 
was not performed in Table 2, as it 
can not be described as a one-level 
term: Educational Leadership, and it 

is multidimensional. This approach, 
or toolkit, a process embraces ways of 
elaborating ideas, accumulating the 
best and worst practices, performing 
techniques, ploys, benchmarking, 
and many other ways of identifying 
the leader in education. Educational 
leadership is a new type of leadership 
[20], and this concept should be 
researched in the future to reveal 
leadership and the best strategic ploys 
for common benefits. For the effective 
implementation of the tasks of the 
thematic clusters of the Strategy of the 
UNESCO Global Network of Learning 
Cities (2021-2023), the specifics of 
leadership in education should be taken 
into account, namely: the educational 
leader is in direct contact with his 
followers; educational leadership is 
multi-role, as the pedagogical activity 
itself includes many functions. It’s 
not only the managers or heads of 
educational institutions but also other 
participants in the educational process 
who should be endowed with leadership 
qualities; education leadership is 
aimed not only at the self-realization of 
personality but also at the formation of 
leadership qualities in students [21]. 

Thus, realizing the concept of a 
«Learning City/Region» is possible 
by implementing a particular type 
of leadership – an educational one. 
Education ensures the development 
of the individual, entities, institutions, 
systems, and society. The main object 
of the educational process is a learner 
who strives for self-development and 
improvement of the environment.

Educational leadership has special 
forms of interaction with the participants 
of this process. Thus, J. P. Spillane 
specifies three directions for studying 
educational leadership – leadership 
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T a b l e  2
The levels, actors, and possible directions of further investigations  

in the field of lifelong learning
No Approach Actors Explanations
1 The individual 

approach
Educator, learner The individuals are provided with opportunities 

and learning experiences to increase their capacity 
to reshape their future in education, work, family, 
citizenship, and personal development. 
Further directions of research: the comparison of 
learning outcomes, expectations, and the results 
in the long run for individuals, such as income per 
capita increased. 

2 The social approach Educators, learners, 
NGOs, institutions of 
formal and informal 
education, business 
entities

The institutions of formal and informal education, 
as well as activists, NGOs, and other active 
participants in civic engagement act independently 
and form the level of aspirations, and standards 
of expected quality of education in the society 
through multiple activities, including sharing the 
best practices, requests, launching advocacy for 
needed practice and so on.
Further directions of research: the efficiency and 
effectiveness evaluation of the events, activities, 
and different types of cooperation between actors 
(research of different scales & scope)

3 The network approach City, communities, 
amalgamated  
territorial communities, 
associations, and 
networks (i.e., Association 
of Ukrainian Cities)

The aggregation of different actors and institutions, 
and public policies that are united towards 
developing and implementing a lifelong learning 
strategy. 
Further directions of research: the best practices 
accumulation, visible learning outcomes 
comparison, and validation of the results of an 
implementation of the strategy. 

4 The network of 
networks approach

The network of Learning 
Cities (i.e., NGLC), 
Learning Communities, 
and finally, Learning 
Society

The united and interconnected structure between 
multiple networks (cities) where the indicators of 
dynamic, the predictor variables are identified for 
given networks according to their strategy related 
to lifelong learning goals and SDGs. 
Further directions of research: the evaluation and 
longitude monitoring of the Sustainable Cities 
Index, Intercultural Cities Index, Country Skills 
Ranking (Global Skill Index), Country Comparison 
(i.e., Global Competitiveness Index) and so on. 

Compiled by authors. 

for teaching and learning, distributed 
leadership, and systemic leadership 
[22]. Leithwood K. also considers 
Sources of Successful Leadership to use 
the concept of distributed leadership 
[23]. That is, distributed leadership is 
one of the effective leadership styles 
in the educational sphere. According 
to the recent understanding, «...distri-

buted leadership is not the same as 
dividing task responsibilities among 
individuals who perform defined 
and separate organizational roles, 
but rather it comprises dynamic 
interactions between multiple leaders 
and followers» [24]. The human-
oriented educational leadership creates 
favorable conditions for the effective 
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implementation of the «Learning City/
Region» concept.

The UNESCO GLNC started in 2012 
and has since reached the status of 
a well-known platform, causing a lot 
of positive social transformation in 
many cities and areas, unleashing 
the potential for the development of 
communities globally. Nonetheless, 
wars, conflicts, and significant social 
changes may foster and slow the 
processes down. The start of the 
Russo-Ukrainian war in 2014, with 
the occupation of three regions, led to 
the unprecedented activation of civic 
education institutions; for instance, in 
2018, NGO «Lifelong Learning Centre» 
was founded in Sumy (very close to 
the border with Russian Federation). 
In 2019 Sumy representatives went 
to Beijing and, after that visit, started 
reshaping the city development 
strategy in a team with the Sumy 
City Council. Now, the city has a 
city strategy with the Intercultural 
Development Chapter and Lifelong 
Learning City Chapter. The escalation 
of the war in 2022 has not changed any 
strategic objectives in this sphere; just 
postponed some of them. 

In the current research, the authors 
analyzed the interrelations between 
thematic clusters of the UNESCO GLNC 
strategy to visualize lifelong learning 
at different levels. And the analysis of 
the actors and approaches to lifelong 
learning brought a different perspective 
to further conceptualization of it, 
revealing challenges and promising 
direction of further research. 
However, the main idea is that lifelong 
learning may be formed at any level 
and become contagious enough to 
catalyze social innovations. The only 
missing component may be proactive, 

transparent educational leadership that 
develops a healthy lifelong learning 
attitude in society. 

Such an example of educational 
leadership may be institutions (i.e., 
UNESCO), as well as cities (i.e., Sorocaba 
in Brazil, Beijing in China), as well as 
leaders in local communities (i.e., NGO 
«Lifelong Learning Centre» in Sumy, 
or Sumy City Council representatives). 
And again, as it was mentioned earlier, 
longitudinal research in the sphere of 
lifelong learning is needed to prove the 
link between civic education initiatives 
and social transformations. 

Conclusions. The Global Network 
of Learning Cities helps connect cities 
worldwide that support and enable 
lifelong learning. The Strategy of the 
UNESCO Global Network of Learning 
Cities (2021-2023) includes seven 
thematic clusters – Education for 
Sustainable Development, Literacy, 
Entrepreneurship, Health and Well-
Being, Inclusion and Equity, Global 
Citizenship Education, Educational 
Planning, Monitoring, and Evaluation. 
Each of these units has a powerful 
positive influence on the development of 
all spheres of social activity –economic, 
political, social, and spiritual. However, 
lifelong learning is a multifaced 
phenomenon, and the approaches to 
it may be distinguished as follows: 
the individual, the social, the network, 
the network of networks (NoN), and 
educational leadership approaches. 

The key importance of education in 
the process of forming a developed city 
or region is undeniable. Education, like 
any activity, needs influential leaders. 
Studying the specifics of educational 
leadership and its differences from 
other types of leadership is the key to 
the success of managerial activities in 
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the educational field. In the current 
research, some of the key aspects of 
educational leadership were identified. 
Although the link between educational 
leadership and social innovations 
toward learning society still needs to be 
investigated. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ  
В ОСВІТІ: КЕЙС «ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ,  

ЩО НАВЧАЮТЬСЯ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Анотація. Статтю присвячено аналізу попередніх результатів реалізації проєкту 
ЮНЕСКО «Міста, що навчаються» (GNLC). При цьому проаналізовано сутність поділу 
форм освіти на формальну, інформальну й неформальну, підкреслено необхідність їх 
поєднання для підвищення рівня освіченості кожного члена суспільства та рівня 
життя. У запропонованому дослідженні використано історичний метод, порівняль-
ний аналіз і контент-аналіз. У ході дослідження узагальнено основні характеристики 
кластерів Стратегії GNLC ЮНЕСКО. Дослідження побудовано таким чином: огляд 
поточного стану проєкту, накопичення останніх результатів досліджень, пов’язаних 
із навчанням протягом життя на різних рівнях, класифікація цих знахідок за їх масш-
табом та окреслення перспективних напрямів подальших досліджень. Основні науко-
ві результати полягають у тому, що система підходів і суб’єктів навчання впродовж 
життя представлена схематично, підходи до такого навчання класифікуються за 
масштабом і галуззю знань, а також встановлено гіпотетичний зв’язок з освітнім 
лідерством, що є специфічною формою впливу на суспільні процеси. Специфіка освіт-
нього лідерства здатна забезпечити розвиток освіченого суспільства, яке є основ-
ною рушійною силою позитивних змін у країні. 
Ключові слова: навчання впродовж життя, міста, що навчаються, суспільство, що 
навчається, Цілі стійкого розвитку, Ціль стійкого розвитку № 4, освітнє лідерство, 
розподілене лідерство.
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ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 

УПРАВЛІННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ,  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ»

(м. Київ, 25 жовтня 2022 р.)

На 31-му році незалежності України розпочалася широкомасштабна зброй-
на агресія рф проти України й водночас найскладніший період у сучасній  
історії українського народу, який ціною власного життя виборює вільне, де-
мократичне майбутнє, збереження своєї державності, територіальної ціліс-
ності, право на власну мову, освіту та культуру. Тисячі українських здобувачів 
освіти, освітян і науковців сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенність 
і незалежність рідної землі. Боронячи Батьківщину, сотні з них пожертвували 
найдорогоціннішим – власним життям – та назавжди залишаться Героями 
України. Інші борються на освітньому фронті – у шкільних класах, універси-
тетських аудиторіях, забезпечуючи навчальний процес в умовах нестачі 
електроенергії, тепла, води. 

Цього року традиційна міжнародна науково-практична конференція  
ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у своїй назві «Освіта України в умовах 
воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти» віддзер-
калює ключові вектори функціонування та розвитку вітчизняної системи 
освіти в умовах визвольної війни українського народу проти агресії рф. 

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну призвело до численних 
злочинів проти національної безпеки, створило загрозу життю, здоров’ю й 
добробуту мирного українського населення. Дані офіційної статистики свід-
чать, що на сьогодні внаслідок військових дій країни-терориста загинуло 
понад 6,5 тис. українських громадян, у т. ч. більш ніж 430 дітей; понад 840 ді-
тей поранено, 326 вважаються зниклими безвісти, більш як 8 000 дітей при-
мусово депортовано до рф. У регіональному розрізі найбільше дітей постраж-
дало в Донецькій (420), Харківській (260) і Київській (116) областях. 

Очевидно, що освітня інфраструктура України стала стратегічною мішен-
ню для російських загарбників, адже внаслідок бомбардувань і обстрілів 
пошкоджено понад 2 600 закладів освіти, більш ніж 330 із них зруйновано 
повністю. Зокрема, у Донецькій області частка пошкоджених освітніх установ 
перевищує 68 %, у Харківській – 40 %, у Луганській – 25 %. На жаль, заклади 
освіти, розташовані на захоплених українських землях, не мають змоги вико-
нувати свою первинну функцію – забезпечення сприятливого й безпечного 
освітнього середовища, надання підтримки учасникам освітнього процесу. 
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Окупаційна влада впроваджує на цих територіях навчання за російською 
освітньою програмою, а вітчизняні підручники, зокрема з історії України, 
вилучаються та навіть знищуються. Крім того, на базі деяких вітчизняних 
освітніх установ окупанти організовують казарми й так звані фільтраційні 
табори, а на деокупованій Херсонщині було виявлено катівню, де вони облаш-
тували камери для українських підлітків.

За оцінками генерального секретаря ООН, повномасштабне російське 
вторгнення в Україну призвело до глобальної кризи, коли відбулося масове 
переміщення українського населення як у межах країни, так і за кордон. Ти-
сячі українських школярів, студентів, педагогів та науковців отримали статус 
ВПО чи біженця. У цей скрутний час увесь цивілізований світ засвідчив свою 
одностайну підтримку Україні та робить безпрецедентно великі кроки для 
надання допомоги, у т. ч. підтримки сфери освіти й науки. На сьогодні за ме-
жами України перебуває близько 500 000 дітей шкільного віку, при цьому 
найбільша їх частка припадає на такі європейські країни, як Польща, Німеч-
чина та Нідерланди. 

За таких обставин перед системою освіти і науки України постали досі 
небачені виклики й загрози, які, попри активні бойові дії та агресію рф, ви-
магають оперативного реагування насамперед задля збереження життя всіх 
учасників освітнього процесу, реалізації права на освіту з огляду на безпеко-
ву ситуацію на конкретній території, забезпечення безперервності й рівного 
доступу до освітніх послуг внутрішньо переміщених дітей і дітей-біженців за 
кордоном, оцінювання освітніх потреб. Також важливими завданнями є забез-
печення інформаційно-аналітичного супроводу МОН на засадах evidencebased 
policymaking для формування та реалізації державної політики у сфері освіти 
в умовах воєнного стану; розроблення й модернізація інформаційних систем 
освітнього менеджменту, зокрема ПАК «АІКОМ» і АС «ІРЦ»; упровадження 
нових та вдосконалення наявних цифрових інструментів дистанційного нав-
чання; розроблення й популяризація спеціальних вебресурсів і платформ із 
метою психологічної підтримки учасників освітнього процесу, посилення 
міжнародної співпраці тощо. 

У цей надскладний для України час, коли вона творить нову історію, українці 
об’єднались, і кожен «воює» на своєму фронті. Сфера освіти та науки, без пере-
більшення, є стратегічним ресурсом, від якого залежить добробут людей, 
забезпечення національних інтересів, розвиток інтелектуального потенціалу 
й формування людського капіталу України. Тому сьогодні, коли український 
народ дає героїчну відсіч російському агресору, кожен із нас перебуває на 
освітній передовій і наша відповідальна праця з кожним днем наближає  
перемогу України. 

У збірнику матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 
«Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроін-
теграційні аспекти» подано пропозиції щодо шляхів розв’язання нагальних 
проблем вітчизняної освіти та науки, що виникли під час дії в Україні воєн-
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ного стану; висвітлено фінансово-економічні аспекти функціонування освіти 
в умовах збройної агресії рф, проблематику психологічної підтримки учасни-
ків освітнього процесу; окреслено вектори розвитку перспективних цифрових 
технологій та інформаційних систем для забезпечення науково-освітньої 
діяльності в умовах війни, наведено інструментарій міжнародної підтримки 
української науково-освітньої спільноти під час війни й акцентовано на єв-
роінтеграційних перспективах розвитку освіти в післявоєнний період. 

Із матеріалами конференції можна ознайомитися на вебсайті ДНУ «Інсти-
тут освітньої аналітики» в рубриці «Матеріали комунікаційних заходів» 
(https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/book-of-abstracts_ssi-iea_2022.pdf).
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

У журналі «Освітня аналітика України» друкуються статті, що висвітлю-
ють проблемні питання у сфері статистики, аналітики і економіки освіти, 
подають пропозиції щодо розв’язання проблем у виокремлених сферах, а 
також матеріали «круглих столів», наукових семінарів, науково-практичних 
конференцій.

До друку приймаються статті українською та англійською мовами. Пуб-
лікація матеріалів у журналі безкоштовна. Гонорари не сплачуються. Кожен 
автор отримує безкоштовно авторський примірник видання. Статті, оформ-
лені не за вимогами, до реєстрації не приймаються. Відповідальність за до-
стовірність фактичної та цифрової інформації, власних імен, географічних 
назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому й зов-
нішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії журна-
лу або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно.  
У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути 
відхилена або повернена автору(-ам) на доопрацювання. У випадку, коли ав-
тор(-и) не погоджується(-ються) з думкою рецензента, за рішенням редак-
ційної колегії може бути проведено додаткове незалежне рецензування. Піс-
ля внесення автором(-ами) змін відповідно до зауважень рецензента стаття 
підписується до друку.

Редакційна колегія має право на відмову публікації рукописів, що містять 
вже опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають профілю жур-
налу або матеріали досліджень, що були виконані з порушенням етичних 
норм (наприклад, конфлікти між авторами чи між авторами й організацією, 
плагіат і т. ін.). Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагу-
вати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені 
рукописи авторам не повертаються.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ
 • управління освітою;
 • фінансово-економічні аспекти освіти;
 • розвиток інформаційних освітніх технологій;
 • інклюзивна освіта;
 • загальна середня освіта;
 • професійна (професійно-технічна) освіта; 
 • фахова передвища освіта;
 • вища освіта;
 • освіта дорослих;
 • міжнародний освітній простір.
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ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ДРУКУ
Рукопис статті подається до редакції журналу в електронному вигляді на 

електронну адресу: editor.educationalanalytics@gmail.com. Разом із фай-
лом статті необхідно надавати:

– Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавто-
рами (форму договору можна отримати в редакції журналу або завантажити 
на сайті журналу Договір_ІОА.pdf). Ліцензійний договір набирає чинності після 
прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(-ами) 
означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

– Відомості про кожного з авторів – прізвище, ім’я, по батькові повністю, 
посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформа-
ція (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID (обов’язково). Відомості 
про авторів необхідно подавати одним файлом послідовно про кожного з ав-
торів українською та англійською мовами (відповідну форму можна отрима-
ти в редакції журналу або завантажити: Автор_інфо.docx).

Якщо стаття подається англійською мовою, то необхідно додати її пере-
клад українською мовою (технічний переклад).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Наукова стаття повинна містити такі елементи: 

Українською мовою
1. Індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової кла-

сифікації.
2. Персональні дані автора(-ів):

 • прізвище та ініціали автора;
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • посада та офіційна назва установи (підприємства, організації) за ос-
новним місцем роботи; місто, країна;

 • електронна адреса;
 • ORCID ID автора (обов’язково) (ORCID ID: https://orcid.org/….-….-….-….).

3. Назва статті (має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не 
містити абревіатур та словосполучень на кшталт «Деякі питання…», «До 
проблеми…», «Дослідження питання…» та ін.).

4. Анотація (150–200 слів) повинна в стислій формі містити опис таких 
параметрів, представлених в статті: мета, метод, результати, висновок.

5. Ключові слова – щонайбільше 8 слів та словосполучень.
6. Код JEL сlassіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації, 

розробленої виданням Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.
org/econlit/jelCodes.php?view=jel).

7. Стаття.
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Текст статті повинен мати таку структуру:

Вступна частина – де окреслено постановку проблеми, актуальність обра-
ної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження та його основні результа-
ти – де необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового 
дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені зако-
номірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного 
матеріалу, особистий внесок автора у досягнення й реалізацію висновків).

Висновки – найбільш важливі результати дослідження, що містять на-
укову новизну й мають теоретичне та (або) практичне значення у формі 
синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації, тобто 
послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих автором(-ами) найбільш 
важливих результатів і перспективи подальших досліджень.

Обсяг статті повинен становити не більше 20 сторінок формату А4, набра-
них у редакторі MS Word шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, через 1,5 
інтервалу, усі поля – по 2 см.

Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим 
графічним матеріалом, таблицями та формулами. Не можна допускати по-
вторів у тексті тієї інформації, що міститься в таблицях чи ілюстраціях.  
У тексті статті всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати мають бути 
підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери дже-
рел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор 
(наприклад, [1, с. 25]; [2, с. 46–48]; [3; 4]; [5–8]). Посилання на застарілі за 
змістом публікації, навчальну та науково-популярну літературу і власні 
публікації є небажаними (останні допускаються лише в разі нагальної по-
треби). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися на 
зарубіжні наукові джерела та періодичні видання, що входять до провідних 
міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Sciens та ін.).

Усі таблиці й рисунки повинні мати порядковий номер, стислу назву, що 
чітко відображає їхній зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх 
показників, а також посилання на джерело інформації, з якого вони запози-
чені чи на основі якого побудовані (або вказано, що вони самостійно скла-
дені автором).

Рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони 
мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше 
посилання в тексті.

Графіки та діаграми повинні бути побудовані в редакторі Microsoft Excel, 
а відповідні файли – додаватися до основного файлу статті. При цьому слід 
мати на увазі, що журнал є чорно-білим, тому всі графічні матеріали мають 
бути якісно й чітко відображені в чорно-білому варіанті.

Формули необхідно набирати в редакторах формул Equation або MathType. 
Нескладні формули та формульні показники по тексту потрібно набирати 
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використовуючи можливості Word, такі як верхній/нижній індекс у закладці 
«Шрифт» та «Вставка»-«Символ» (наприклад: х2, у3, Δf, α, ±, ≠, ≤, ≥, ÷, ×, β, γ, δ, ε, 
λ. π, φ, { }, Е = Δmc2; А = –(Еn2 – En1) тощо).

8. Список використаних джерел наводиться наприкінці статті й включає 
тільки публікації, згадані в тексті, у порядку появи посилань на них. 
Усі джерела слід писати мовою оригіналу, без перекладу та давати повний 
бібліографічний опис, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «На-
ціональний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання».

Англійською мовою
9. Персональні дані автора(-ів):

 • ім’я та прізвище автора (повністю) так, як автор зареєстрований (ци-
тований) у міжнародних наукометричних базах, або як вказано у за-
кордонному паспорті;

 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним міс-
цем роботи; місто, країна;

 • електронна адреса;
 • ORCID ID автора (обов’язково) (ORCID ID: https://orcid.org/….-….-….-….).

10. Назва статті, перекладена англійською мовою.
11. Анотація (Abstract) обсягом 250–300 слів (фактично – реферат). Текст  

повинен відповідати вимогам міжнародних наукометричних баз, бути ори-
гінальним (не копіювати скорочену україномовну анотацію), містити стис-
лий, структурований виклад статті, загальний опис проблеми, що розгля-
дається, мету статті, методи дослідження, основні наукові результати та їх 
теоретичне та (або) практичне значення й висновки, що можуть супровод-
жуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведе-
но в матеріалі. До анотації англійською мовою додається її український 
варіант, з якого був зроблений переклад.

12. Ключові слова (Keywords), перекладені англійською мовою.
13. References – список літератури, перекладений англійською мовою й 

оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових пуб-
лікацій APA (American Psychological Association style).
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