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Секція 1. Розвиток інформаційних освітніх технологій

УДК 37.07; 311.4

С. Л. ЛОНДАР

ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ОСВІТИ (ДІСО) В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» ТА ВРАХУВАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
У 2016 році Світовим банком вперше було оцінено стан української державної
інформаційної системи управління освітою (ДІСО), функціонування якої забезпечується персоналом Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики». Оцінювання було здійснено в рамках SABER – The Systems Approach for Better Education
Results (Системний підхід з метою покращення освітніх результатів) [1].
Проведення такого оцінювання є важливою подією для України. Це є певним визнанням досягнутих результатів реформування у сфері освіти в рамках завдань, що
ставляться українським урядом [2].
Оцінювання ДІСО (української EMIS) проводилось фахівцями Світового банку за
чотирибальною шкалою. Вирізнялись рівні: рівень «латентний» (найнижчий); рівень «розвивається»; рівень «розвинутий»; рівень «досконалий» (найвищий).
Результати оцінювання наступні. Напрям «Сприятливість інституційного середовища для розвитку ДІСО» оцінено як «розвинутий». Напрями «Стійкість функціонування ДІСО» та «Забезпечення якості даних в ДІСО» оцінено на рівні «розвивається».
Найнижчу оцінку «латентний» отримав напрям «Використання ДІСО в освітньому
управлінні» (рис. 1).
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Рис. 1. Використання стандартів якості ISO 9000 для оцінювання стійкості ДІСО

Джерело: розроблено автором на основі [3; 4].
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РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Отримані оцінки вказують на необхідність зміни підходів до організації роботи
ДІСО та на необхідність модернізації цієї системи загалом.
Фахівцями Світового банку сформовано в розрізі виокремлених ними напрямів ряд
рекомендацій, які, на їх думку, будуть сприяти розвитку ДІСО. Зокрема, найголовніші:
1. Привести в струнку систему правове забезпечення модернізованої ДІСО, організаційні процеси діяльності ДІСО, управління людськими ресурсами, бюджетне фінансування; виокремити бюджет на утримання модернізованої ДІСО в бюджеті IОА;
розробити і затвердити Міністерством освіти і науки України середньостроковий
комплексний план розвитку модернізованої ДІСО.
2. Забезпечити можливості інтегрування ДІСО з іншими інформаційними системами освітніх даних; удосконалити методику перевірки достовірності статистичних даних та впровадити стандарти забезпечення якості; розширити специфікацію
освітніх даних, що збираються в ДІСО, за рахунок даних про людські ресурси, фінансових даних освітніх закладів та даних про результати навчання учнів тощо;
3. Забезпечити точність, достовірність та придатність статистичних даних для
підтримки процесу прийняття виважених управлінських рішень; поліпшити інструментальні можливості перевірки освітніх статистичних даних; упровадити в модернізовану ДІСО вбудовані стандарти забезпечення якості, які давали б змогу здійснювати неперервне самовдосконалення системи управління даними.
4. Надати всім зацікавленим сторонам (стейхолдерам) можливості отримувати
і використовувати освітні дані; удосконалити стратегію поширення інформації та
забезпечити всім зацікавленим сторонам індивідуальне представлення даних для їх
потреб, наявність зворотнього зв’язку (рис. 2).
Експерти Світового банку вважають, що кардинальним підходом до організації
роботи ДІСО у майбутньому має стати перехід до використання ефективних універсальних унікальних ідентифікаторів учнів та вчителів. Із цим твердженням можна
погодитись, проте в Україні ще не створені правові передумови для реалізації такого підходу.
Міністерством освіти і науки України та Інститутом освітньої аналітики сформульовано найважливіші завдання, які мають виконуватися в рамках модернізації
ДІСО. Ці завдання здебільшого враховують результати оцінювання SABER. Вони заВикористання
даних
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Публікації та інші
результати і
заходи політики

Відгуки, коментарі

Рис. 2. Зворотний зв’язок в ДІСО: забезпечення інформаційних відгуків і коментарів

Джерело: розроблено автором на основі [3; 5].
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фіксовані в документі «Технічні вимоги до модернізації ДІСО», який є основою для
розроблення технічного завдання такої модернізації. Технічне завдання зараз розробляється технічним консультантом, який відібраний в рамках процедур Світового
банку. До кінця 2017 року технічне завдання має бути готовим.
Необхідно зазначити, що в Україні нещодавно прийнято рамковий закон «Про
освіту». В законі є також ряд положень, які будуть враховуватись при модернізації
ДІСО.
Сумарно завдання можна сформулювати наступним чином.
1. Підготовка програмних документів для забезпечення надійної інституціоналізації ДІСО. Зокрема необхідно враховувати необхідність імплементації статей Закону України «Про освіту» ст. 72 (Освітня статистика) та ст. 74 (Єдина державна електронна база з питань освіти) [6];
2. Створення реєстру загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів,
де здобувається середня освіта. Збір від цих закладів достовірних, актуальних доказових даних про стан системи освіти за затвердженою МОНУ і ДССУ системою показників, що охоплюють інформацію про заклад освіти, кадри освітнього закладу,
здобувачів освіти (учнів), фінансування закладу;
3. Створення ефективних процедур періодичного забезпечення органів статистики даними про стан освітньої галузі на національному (державна служба статистики України, ДССУ) та регіональному рівнях [7];
4. Збір фінансової інформації у розрізі окремих загальноосвітніх навчальних закладів, ОТГ, районів, областей. Забезпечення учасників бюджетного процесу на національному і регіональному рівнях цією інформацією з метою планування видатків
на освіту, зокрема розподілу освітньої субвенції. Забезпечення можливості аналізу
ефективності використання освітніх бюджетних коштів.
5. Можливість інтеграції в ДІСО статистичних даних з різних джерел, зокрема
УЦОЯО, ЄДЕБО, навчальних закладів – ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, державних органів
управління освітою, зокрема МОНУ, Міністерства фінансів України, національних і
міжнародних (PISA, TIMSS тощо) проектів дослідження якості освіти;
6. Забезпечення моніторингу якості, доступності освіти для органів управління
освітою і широких кіл громадськості;
7. Створення та інформаційне забезпечення функціонування порталу відкритих
деперсоніфікованих доказових статистичних і аналітичних даних про стан і результати освітньої діяльності, результатів моніторингу якості і доступності загальної
освіти на всіх рівнях. Можливість автоматичного генерування освітніх звітів. Використання Google Maps і системи географічної прив’язки шкіл із зазначенням їх середнього рейтингу для батьків з метою забезпечення підзвітності шкіл.
Як зазначалось, на сьогодні Інститутом освітньої аналітики розроблено «Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення модернізованої ДІСО». Технічні
вимоги погоджено із Світовим банком та затверджено Міністерством освіти і науки
України. Взаємодію складових ДІСО, яка модернізується, представлено на рис. 3, 4.
Насамкінець я хотів би розглянути аспект, який знаходиться дещо поза межами
модернізації ДІСО, яка відбувається зараз.
Головним завданням ІОА в найближчий період бачиться суттєве посилення змісту і якості освітньої аналітики. Це можна розглядати як нашу реакцію на оцінку
«латентний рівень» для напряму «Використання ДІСО в освітньому управлінні»).
Для цього, на нашу думку, необхідно наступне.
1. Удосконалення українського нормативно-правового поля в контексті забезпечення періодичного (ритмічного) збору надійної освітньої статистики, розширення
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Рис. 3. Принципова схема роботи модернізованої ДІСО

Джерело: Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення ДІСО [8].

Рис. 4. Схема програмно-апаратного забезпечення модернізованого ДІСО

Джерело: Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення ДІСО [8].
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Секція 1. Розвиток інформаційних освітніх технологій
форм статистичної звітності (розширення специфікації освітніх даних), формування модулів збору фінансової інформації від навчальних закладів усіх рівнів освіти
(середньої, профтехосвіти, довищої, вищої освіти) тощо.
Важливо нормативно визначити порядок та періодичність збору, провести навчання осіб, які формуватимуть і надаватимусь статистичну інформацію до ДІСО, визначити законодавчу відповідальність керівників освітніх закладів за достовірність
наданої статистичної інформації тощо. При виконанні цього завдання необхідно
буде розробити та подати пропозиції до освітніх ЗУ, що розробляються, внести пропозиції змін до існуючих ЗУ, наприклад ЗУ «Про вищу освіту» тощо.
2) Другим завданням є суттєве розширення інструментарію аналітичних досліджень, зокрема за рахунок освоєння методології сценарного підходу («що-якщо»),
прогнозного моделювання, аналізу ефективності та якості освіти, демографічного
прогнозування. Це завдання також ставиться для охоплення усіх рівнів освіти (середньої, профтехосвіти, фахової передвищої, вищої освіти)
Для його виконання необхідно буде здійснити розроблення додаткового програмного забезпечення (софту) та створення додаткових аналітичних блоків нового
якісного рівня.
Крім цього, необхідно також буде виконати роботу щодо посилення відповідної
нормативно-правової бази. Зокрема, розробити документ КМУ (постанову, розпорядження), який би передбачав порядок забезпечення інтероперабельності ДІСО,
тобто її інтегрування з іншими інформаційними системами, що містять освітні, демографічні і фінансові дані. Мова йде, перш за все, про інформаційні системи ДПодатковоїСУ, ДКазначейськоїСУ, ДССтатистикиУ (дані про людські ресурси) тощо.
Роботу в цих напрямах можна було б суттєво інтенсифікувати та прискорити,
якщо б Інститут отримав відповідну грантову підтримку. Тому ми просимо розглянути це як наше прохання до міжнародної спільноти про подальше поглиблення
співпраці у сфері освітніх вимірювань.
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ДІСО – ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Створення ефективної державної інформаційної системи управління освітою
(ДІСО) – передумова підвищення якості і забезпечення конкурентоспроможності
системи освіти країни. Задача ДІСО – забезпечення всіх стейкхолдерів системи освіти повними, надійними, актуальними даними про стан умов освіти і її результати,
що створює передумови для децентралізації системи управління освітою і перехід
до державно-громадської моделі управління з розподіленими функціями і відповідальністю забезпечення автономії з паралельним підвищенням прозорості і підзвітності діяльності навчальних закладів. За останні десятиріччя більшість розвинених
країн побудували ефективні системи ДІСО, які використовують всі досягнення сучасних ІКТ і мережевих технологій і є інформаційною основою систем електронного
врядування системою освіти на основі доказових даних. Україна робить перші кроки на цьому шляху, тому вивчення досвіду країн, ДІСО яких визнані найбільш досконалими в світі (Австралія, Естонія, Канада, Польща, США, Чилі тощо) є актуальною
задачею для України. У статті аналізуються деякі ключові характеристики ДІСО Австралії з точки зору доцільності використання її досвіду в нашій країні, при цьому
обговорення обмежене системою загальної освіти – як ключовою ланкою системи
освіти країни.

Інституційне забезпечення ДІСО

Австралія: ACARA1 – інституція, яка забезпечує функціонування ДІСО Австралії (коротка довідка)
Призначенням ACARA є збір і управління даними про освіту, їх аналіз, та оприлюднення статистичної та аналітичної інформації про результати навчання.
ACARA підготувала, а міністри освіти провінцій затвердили документ Засади
освітніх вимірювань Австралії, в якому міститься система національних ключових
показників ефективності та контексту школи, у тому числі фінансові та соціально-економічні умови та правила їх визначення та звітності, які набули актуальності у звітному 2015 році. ACARA за дорученням міністрів освіти (міністри освіти
утворюють Освітню Раду) готує і публікує щорічний Національний звіт про стан
освіти в Австралії.
Україна: ІОА – Інститут освітньої аналітики МОН України
ІОА за своїм Статутом Інституту освітньої аналітики, затвердженим наказом
МОНУ від 17.04.2015 № 444 аналогічний ACARA, зокрема:
1
ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority – дослівний переклад
з англійської – Агенція з освіти, оцінювання і звітування Австралії).

10

Секція 1. Розвиток інформаційних освітніх технологій
...4.2.1. Організація системного і систематичного забезпечення статистичними
показниками та аналітичним продуктом органів управління освітою;
4.2.2. Організація та координація досліджень і розробок з питань вивчення якісного і кількісного стану системи освіти;
4.2.3. Участь у розробленні стандартів освіти, їх аналіз, експертиза та науково-методичний супровід. …
Діючий статут ІОА, затверджений наказом МОНУ № 444 є рамковим і допускає
дуже широкі тлумачення, тому, можливо, доцільно його конкретизувати під кутом
зору саме створення і забезпечення функціонування ДІСО, і це не є звуження сфери
діяльності ІОА, а наповнення його надзвичайно важливим, конкретним, витребуваним змістом, який створює підґрунтя для підвищення ефективності управління
освітою, переходу до державно-громадської моделі управління, забезпечення відкритості й прозорості діяльності системи освіти на всіх рівнях, тобто реального переходу до електронного врядування в системі освіти. Для цього ІОА слід розв’язати
проблеми, які накопичилися у галузі інформаційного забезпечення системою освіти
упродовж десятиріч:
1. Організувати підготовку, широке обговорення та затвердження системи освітніх індикаторів ДІСО, які мають відбивати інформаційні потреби всіх стейкхолдерів
освіти:
1.1. Міжнародні організації (ЮНЕСКО, Світовий Банк, Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) тощо)
1.2. Державний комітет статистики України
1.3. МОНУ
1.4. Місцеві органи управління освітою
1.5. Роботодавці
1.6. Батьки
1.7. Учні тощо
2. Створити структуру даних ДІСО, яка забезпечує визначення всіх затверджених
освітніх індикаторів
3. Створити і забезпечити прийняття нормативної документації, яка визначає оперативний збір і інтеграцію освітніх даних, що знаходяться в оперативному
управлінні в різних інституціях і організаціях та забезпечити їх якість (повноту, надійність, актуальність, цілісність)
4. Щорічно готувати і публікувати у відкритому доступі звіт «Стан освіти» на
основі даних ДІСО, який дає максимально повну картину ресурсного забезпечення
системи освіти і результати її діяльності
5. Створити портал відкритих даних освіти (як складову державного порталу відкритих даних), що забезпечує всіх стейкхолдерів освіти потрібними даними у доступній формі в залежності від його профілю
6. Забезпечити задоволення всіх бажаючих проводити аналітичні дослідження
якості системи освіти на основі доказових даних доступ до знеособлених даних ДІСО
через загальноприйняті інтерфейси для прикладного програмного забезпечення
API.
Розв’язання цих задач дозволить Україні перейти до нової якості системи управління освітньою галуззю, а значить і до нового стану освіти. Слід зауважити, що на
сайті ACАRA розміщені у вільному доступі документи, які можуть допомогти ІОА і
Україні швидше і результативніше пройти свій шлях створення ДІСО, хоча, безумовно ДІСО не може бути механічно перенесена з однієї країну в іншу і має відбивати
культурні, економічні й освітні особливості країни.
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Моніторинг якості освіти на основі національних стандартизованих
тестувань (НСТ)
Австралія: Засади моніторингу якості шкільної освіти на основі стандартизованих тестувань в Австралії викладені у документі Measurement Framework for
Schooling in Australia -20151. Цей документ визначає регулярний порічний цикл оцінювання та звітності для Національної програми оцінювань (NPA). NPA є основним
компонентом вимірювань якості освіти та охоплює всі вимірювання, схвалені міністрами освіти:
–– NAPLAN: обов’язкове оцінювання на рівнях 3, 5, 7, 9 класів досягнення державних стандартів у таких галузях:
–– Мовна грамотність
–– Математична грамотність
–– NAP(Sample): вибіркове оцінювання на статистично значимих вибірках (для
рівня країни) у таких галузях:
–– Суспільствознавство і громадянська грамотність
–– ІКТ – грамотність
–– Міжнародні дослідження якості освіти:
–– PISA – дослідження математичної, природничої і мовної грамотності випускників основної школи (15 років)
–– TIMSS/PIRLS – дослідження рівнія навчальних досягнень учнів 4 і 8 класів з
математики і природознавства/мови
Україна: на жаль в Україні немає чітко визначеної національної системи моніторингу якості освіти на основі стандартизованих тестувань, хоча дискусії з цього
приводу тривають близько 20 років. Загальновизнаним успіхом України вважається
запровадження у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) бажаючих
вступати до ВНЗ, окрім того поступово ЗНО запроваджується в якості державної підсумкової атестації (ДПА) випускників основної школи (9 клас) і загальноосвітньої
школи (11 клас), планується запровадження у 2018 році вибіркового тестування випускників початкової школи (4 клас), на даний момент проходить напружена підготовка до проведення дослідження PISA-2018 (до проекту PISA Україна приєдналася
у 2016 році).
Актуальною задачею для України є створення моделі (framework) національної
системи моніторингу якості освіти на основі стандартизованих тестувань і досвід
Австралії може бути в цьому корисним, оскільки запровадженню у 2015 році діючої
моделі також передували багаторічні дискусії, спроби і помилки в розбудові цієї системи, переломним моментом стало створення ACARA як інституції, яка інтегрує на
національному рівні всі ініціативи і зусилля у цій галузі.

Паспорт школи як механізм розбудови ДІСО

Австралія: вигляд головної сторінки паспорту школи Австралії відображено на
рис. 1 (для прикладу наведено паспорт однієї з «проблемних» шкіл).
В описовій частині (зверху) надані загальні описові характеристики школи за
прийнятим шаблоном, нижче розташована панель, на якій можна отримати загальні числові характеристики школи за прийнятим шаблоном по роках з 2008 по 2016
роки. Деталі профілю відображені на рис. 2. Зліва від профілю школи розміщено вертикальну панель з переліком усіх сторінок паспорту:
–– Профіль школи;
1
Цей документ розміщено на сайті ACARA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
docs.acara.edu.au/resources/Measurement_Framework_for_Schooling_in_Australia_2015.pdf.
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Рис. 1. Головна сторінка паспорту школи (профіль школи)

–– Фінанси школи;
–– NAPLAN (показники якості школи за результатами національного стандартизованого тестування);
–– Результати на графіку;
–– Результати у тестових балах;
–– Результати за стандартизованими оцінками;
–– Досягнення учнів;
–– Подібні школи (результати обраної школи на тлі середніх показників шкіл з
подібними соціально-економічними умовами);
–– Професійна освіта (школи можуть у старшій школі проводити заняття з професійного навчання);
–– Старша школа (результати матуральних іспитів (на атестат зрілості) випускників школи в звітному році);
–– Місцеві школи: на карті відображені всі місцеві школи до яких можна перейти
за допомогою мишки (на основі ресурсу GoogleMap);
–– Відвідування занять учнями.

Рис. 2. Профіль школи (приклад)
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За браком місця ми не будемо зупинятися на більшості сторінок паспорту школи, хоча вони на це заслуговують завдяки своїй чіткості і інформативності – з ними
можна ознайомитись на сайті ACARA (https://www.myschool.edu.au/SchoolProfile/
Index/113217/NumbulwarSchool/50064/2016).
На рис. 3 наведено в якості приклада тільки сторінка Фінанси школи.
Інтерпретація шкільної фінансової інформації: на таблицях і діаграмах подано
узагальнені щорічні фінансові призначення та інші доходи обраної школи разом із
капітальними витратами за календарний рік. Якщо доступні дані протягом мінімум
трьох послідовних календарних років, відображатимуться загальні сукупні капітальні витрати за ці роки.
Застереження (розміщене на паспорті школи): Необхідно обережно використовувати інформацію, наведену у паспорті школи і запобігати безпосередньо порівнювати фінансування різних шкіл, оскільки фінансові ресурси, доступні для шкіл,

Рисунок 3. Фінанси школи

Рис. 3. Фінанси школи
Інтерпретація шкільної фінансової інформації: на таблицях і діаграмах
подано узагальнені щорічні фінансові призначення та інші доходи обраної школи
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разом із капітальними витратами за календарний рік. Якщо доступні дані
протягом мінімум трьох послідовних календарних років, відображатимуться
загальні сукупні капітальні витрати за ці роки.
Застереження (розміщене на паспорті школи): Необхідно обережно

Секція 1. Розвиток інформаційних освітніх технологій
безпосередньо залежать від характеру школи (включаючи її місце розташування та
профіль), її навчальні програми та атмосфера школи.
Україна: Існує нагальна проблема створення електронного паспорту школи
України, який має бути узгодженим із всіма категоріями стейкхолдерів освіти, використовуючи при цьому досвід, накопичений в Австралії. Зокрема цікавими є питання збору і представлення фінансової звітності, а також даних стосовно соціальноекономічного стану учнів (через опитування батьків учня при вступі до школи), на
основі якого визначається соціально-економічний статус школи. Важливим також
є досвід Австралії використання поряд з абсолютними показниками якості роботи
школи на основі національних стандартизованих тестувань NAPLAN порівняння їх
із середніми результатами шкіл по всій країні, а також із середніми показниками
для шкіл, які мають схожі соціально-економічні умови1.
Висновки і пропозиції:
1. Перспективна державна інформаційна система управління освітою України
(ДІСО) має стати інформаційною основою запровадження системи електронного
управління освітою на основі доказових даних для всіх складових системи освіти на
всіх її рівнях.
2. Інститут освітньої аналітики (ІОА) за своїм статутом є державним оператором
ДІСО, який має організувати розробку і затвердження систем показників освіти, що
мають розраховуватись на основі даних ДІСО і задовольняти інформаційні потреби
усіх стейкхолдерів освіти (міжнародні організації (UNESCO, World Bank, OECD тощо),
державні структури (МОНУ, Держкомстат, Мінфін тощо), управлінці локального рівня, освітяни, роботодавці, батьки, учні і студенти тощо)
3. ДІСО має будуватись на таких засадах:
3.1. ДІСО є інтегратором освітніх даних, які знаходяться під оперативним
управлінням різних операторів (Проект інформаційної структури даних
ДІСО подано в Додатку 1);
3.2. Інтеграція освітніх даних різних операторів освітніх даних здійснюється
через відкриті прикладні інтерфейси API, стандартизовані на рівні ІОА;
3.3. Доступ стейкхолдерів освіти до освітніх даних відповідно їх профілю
здійснюється через портал відкритих даних освіти, який є складовою державного порталу відкритих даних2 і механізми API у відповідності з їх профілями за допомогою єдиного центру авторизації для державного порталу відкритих даних;
3.4. Структури і формат даних ДІСО, процедури і регламенти внесення і оновлення даних ДІСО, що забезпечуватиме якість даних ДІСО (повнота, актуальність, цілісність, сумісність і надійність даних, що міститься у розподілених базах даних різних операторів освітніх даних (навчальні заклади (індивідуальні освітні картки учнів і паспорти навчальних закладів),
УЦОЯО (результати державної підсумкової атестації і вступних іспитів у

Слід зауважити, що в Україні у рамках проекту ТІМО-ГІАС відпрацьовано цілу систему
показників якості на основі стандартизованих тестувань: абсолютні, відносні (відносно середнього значення показника для шкіл заданого району, області, країни або навіть групи шкіл
обраних користувачем), динамічні і комплексні показники якості (на основі квадрант-аналізу
за двома показниками якості: відносним і динамічним) з представленням результатів у формі
графіків (одновимірних і двовимірних) за обраний користувачем період дослідження. Ці підходи можна використовувати як універсальний інструмент для дослідження, візуалізації і інтерпретації аналітичних досліджень будь-яких освітніх індикаторів (з подробицями можна
ознайомитись на сайті системи ТІМО ГІАС за адресою: http://www.timo.com.ua/geo).
2
Пропозиція до назви домену: OpenUA.edu.gov.ua.
1

15

РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
формі ЗНО), ЄДЕБО (атестати і дипломи про освіту) тощо) мають бути підготовлені ІОА, обговорені у відкритому доступі і унормовані на рівні розпорядження КМУ;
3.5. ДІСО забезпечує функціонування єдиних державних реєстрів навчальних
закладів всіх типів, рівнів, форм власності і підпорядкування (ДНЗ, ЗНЗ,
ПНЗ, ВНЗ);
3.6. ДІСО використовує відкритий інтерфейс API для інтеграції даних про всіх
учасників освітнього процесу (ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ) для відслідковування освітньої траєкторії кожного учня на основі єдиної освітньої картки
громадянина України;
3.7. Основою інформаційною структурою ДІСО служить паспорт навчального
закладу (ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ), структура якого затверджується Розпорядженням КМУ і дані якого мають надавати можливість розраховувати всі затверджені показники освіти;
3.8. ДІСО забезпечує можливість підключення різноманітних зовнішніх користувачів до центральної БД через АРІ з метою забезпечення різноманітних
освітніх і аналітичних досліджень сервісів (як державних, так і комерційних).
4. Досвід Австралії створення потужної ДІСО може бути ефективно використаний
в Україні при створенні власної ДІСО як у питаннях забезпечення якісної бази даних
ДІСО, так і створення різноманітних сервісів для різних категорій стейкхолдерів.
5. В Україні на даний момент накопичено значний людський і інституційний капітал для проведення аналітичних досліджень і створення сервісів у галузі освіти,

Структура
Структура інформаційного забезпечення
ДІСО інформаційного забезпечення ДІСО
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Додаток 4

Секція 1. Розвиток інформаційних освітніх технологій
який стримувався упродовж тривалого часу відсутністю інтегрованих даних про
стан освіти і доступу до них і який отримає з однієї сторони основу для свого подальшого розвитку, а з другої сторони цей досвід може бути використаний при створенні порталу відкритих даних освіти:
5.1. Логітьюдні багаторівневі комплексні аналітичні дослідження якості шкіль
ної освіти на основі ЗНО (геоінформаційна система ТІМО-ГІАС – www.timo.
com.ua/geo);
5.2. Аналітичні дослідження впливу різних соціально-економічних факторів
на якість шкільної освіти на основі даних ІСУО (Центр дослідження сус
пільства CEDOS (https://cedos.org.ua/edustat/map) на основі даних ІСУО
https://isuo.org/)
6. Створення в Україні системи ДІСО є передумовою удосконалення системи
управління всіма складовими умов як окремого навчального закладу, так і системи
освіти в цілому (фінансами, кадрами, навчально-методичним, матеріально-технічним забезпеченням тощо), переходу до державно-громадської моделі управління
освітою і в цьому важливо враховувати досвід Австралії з розбудові ефективної системи ДІСО.
7. Ефективна система ДІСО сприятиме створенню в Україні різноманітних освітніх сервісів, орієнтованих на кінцевого користувача: управлінців освіти всіх рівнів
від МОНУ до школи, педагогів, роботодавців, батьків, учнів і студентів на основі аналізу найкращого досвіду у певній галузі за допомогою зручних і доступних геоаналітичних систем, подібно тому, як це реалізовано в ГІАС-ТІМО (www.timo.com.ua/
geo) та Відкрита Школа (https://open-school.uspishnemisto.com.ua).
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УДК 37.01/.09.005.2

А. В. КИР’ЯНОВ

ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ

ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Освіта є ключовим фактором зростання розвитку країни. Однак, однією з найбільших проблем в галузі освіти є максимізація навчання в освітніх системах в умовах обмежених ресурсів. Це вимагає постійного моніторингу і оцінки системи навчання в освіті шляхом збору та аналізу даних та інформації, які використовуються в
процесі прийняття рішень в галузі освіти.
Інформаційно-орієнтоване прийняття рішень в галузі управління системою освіти має на меті розширення доступу, ефективності, справедливості та якості освіти за
допомогою ефективних систем моніторингу та оцінки, складання бюджету і планування, політичних досліджень і аналізу. Інформаційні системи управління освітою
(EMIS) дозволяють приймати ці обґрунтовані рішення шляхом надання необхідних
даних шляхом створення середовища, в якій попит на цю інформацію призводить
до її використання. Інтегровані інформаційні системи знаходяться в центрі розвитку EMIS.
Основна мета EMIS – об’єднати інформацію, пов’язану з керуванням освітньою
діяльністю, і зробити її доступною для самих різних користувачів. До них відносяться вчителі, керівники, планувальники навчальних планів, посадові особи, фінансові контролери, фахівці з планування, політичні радники і політичні лідери, а також
батьки, учні та студенти. Таким чином, об’єднані інформаційні ресурси EMIS знаходяться на службі всієї спільноти.
Загальна концепція EMIS дозволила вирішити такі завдання:
–– розширення можливостей застосування обробки, зберігання, аналізу та надання управлінської інформації в галузі освіти, з тим щоб фахівці у галузі освіти і
адміністратори могли використовувати надійні і своєчасні дані;
–– координувати і вдосконалювати механізми обробки, зберігання, передачі, аналізу, розповсюдження та використання інформації управління освітою;
–– сприяння використанню відповідної інформації різними установами та окремими особами на всіх рівнях для більш ефективного здійснення і управління
плануванням освіти;
–– оптимізувати потік інформації для прийняття рішень шляхом скорочення і
усунення дублювання, а також заповнення інформаційних прогалин;
–– надавати інформацію для політичного діалогу і сценаріїв розвитку системи
освіти.
Однією з найважливіших стратегій розвитку EMIS є інтеграція даних. Це означає,
що дані з різних джерел (зарплата, досягнення, шкільна перепис), за декілька років
можуть бути пов’язані, інтегровані або об’єднані. Інтеграція даних призначена для
підвищення цінності даних, які вже зібрані і доступні в рознесених місцях в одній і
тій же системі. Інтеграція даних повинна відбутися до того, як аналітик або планувальник освітньої політики може провести аналіз і планування політики високого
рівня і високої якості. Загальновідомо, що кілька підрозділів в Міністерстві освіти
збирають і керують великими базами даних і не поділяють їх один з одним. Ці різні
набори даних збираються для опису деяких елементів системи.
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Наприклад, в Міністерстві освіти дані про кваліфікацію та зарплати вчителів
знаходяться в відділи нарахування заробітної плати; дані про надходження на навчання і обліку в школі знаходяться в підрозділі статистики, а дані про постачання
підручників, апаратних засобів класу і інших навчальних ресурсів часто знаходяться
в відділі постачання. Ці відділи часто мають окремі бази даних для власного планування і управління завданнями, і вони нечасто обмінюються ними з іншими відділами. Ці набори даних часто розробляються в додатках баз даних, організованих на
різних платформах з різними ідентифікаційним кодом. В результаті дані не можуть
бути легко інтегровані, якщо не буде реалізована стратегія інтеграції даних. Без
скоординованого управління не може бути системи моніторингу та оцінки, системи
планування і аналізу політики або системи EMIS, яка є ефективною і актуальною для
політики. Без таких систем не було б відповідей на запити з питань політики, такі
як: Яка кваліфікація вчителів і зарплата в результаті успішності учнів, враховуючи,
що шкільна середовище та розподіл ресурсів ідентичні? Який вплив нової програми
навчання вчителів або нової навчальної програми (або будь-якого нового інвестиційного освітнього проекту) на успішність учнів? Зрозуміло, що ми повинні інтегрувати дані з декількох джерел, щоб ми могли провести правильний аналіз даних, щоб
відповісти на правильні питання політики. Багаторівневі дані з декількох джерел і
років, будучи централізовано інтегрованими і організованими, можуть мати величезну цінність для проведення аналітичних досліджень, аналізу та вдосконалення
управління освітою.
В основі принципів EMIS лежить інтеграція таких аспектів:
–– потреби виробників і користувачів у даних;
–– обробка інформації;
–– зберігання даних;
–– пошук даних;
–– аналіз даних;
–– комп’ютерні та ручні процедури;
–– між центрами EMIS.
EMIS функціонує в основному як підсистема в рамках загальних механізмів і організації для політики, планування і управління в галузі освіти. Створюючи і підтримуючи систематичний між секторальний обмін і потік інформації, EMIS пов’язує
міністерство освіти з іншими установами та закладами в освіті та інших секторах,
які також займаються освітньою діяльністю.
EMIS прагне координувати інформаційні ресурси, такі як підрозділ статистики
освіти, дані про освітню інформації та документації, а також підрозділи і відділи, які
мають різні адміністративні документи для освіти. Мета полягає в тому, щоб інтегрувати різні джерела інформації управління освітою в одну узгоджену систему для
обслуговування всієї країни.
Список використаних джерел

1. Education Management Information System (EMIS) and the formulation of Education for All
(EFA): plan of action, 2002–2015; 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.
unesco.org/images/0015/001568/156818eo.pdf.
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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Освіта сприяє поліпшенню і збагаченню культурного, соціального та економічного розвитку в усіх суспільствах, надаючи людям кошти для поліпшення свого здоров’я, навичок, знань і можливостей для продуктивної роботи.
Виробництво освітніх даних є основу для прийняття управлінських рішень.
EMIS призначений для управління цією багатою інформацією в системі освіти і
використання її для прийняття значущих змін в освіті, в той же час підкреслюючи
взаємозалежності, існуючі в різних елементах системи освіти, а також між різними
аспектами суспільство.
EMIS - це підрозділ інституційної служби, яке займається виробництвом, управлінням і розповсюдженням освітніх даних і інформації, як правило, в рамках національного міністерства або Департаменту освіти. Функції управління EMIS включають збір, зберігання, інтеграцію, обробку, організацію, випуск і маркетинг освітніх
даних і статистики своєчасно і надійно. Ці конкретні завдання відповідають потребам управління освітою, розподілу ресурсів і розробки політики, таких як планування і бюджетування, дослідження і аналіз політики, моніторинг та оцінка, розподіл
шкільного приладдя та внутрішня і глобальна комунікація та співробітництво.
EMIS також являє собою набір формалізованих і інтегрованих оперативних процесів, процедур і угод про співпрацю, за допомогою яких дані та інформація про
школах і школах, таких як установи, викладачі, учні, навчальні заходи і оціночні результати, регулярно розподіляються, інтегруються, аналізуються, і поширюються
для використання рішень в освіті на кожному рівні освітньої ієрархії.
Нарешті, EMIS є інституціональною культурою, яка постійно виступає за використання даних та інформації і прагне забезпечити її за допомогою створення середовища, яка дозволяє процвітати інформаційні системи (вимагаючи інституційних
і організаційних зобов’язань) при створенні та підтримці попиту на інформаційні
продукти.
Успіх EMIS залежить від трьох чинників:
•• Своєчасне і надійне виробництво даних та інформації
•• Інтеграція даних і обмін даними між департаментами
•• Ефективне використання даних та інформації для освітніх політичних рішень
Своєчасне виробництво даних і інформації вимагає, щоб всі потенційні виробники, користувачі або клієнти потенційних даних розуміли наступне:
1) Періодично створювані дані EMIS повинні відповідати потребам загального
циклу планування освіти і складання бюджету.
2) Періодично випускаються дані EMIS повинні відповідати потребам освітніх послуг, таких як Відділ матеріально-технічного постачання та інші підрозділи
шкільного приладдя.
3) Періодично випускаються дані EMIS повинні своєчасно відповідати потребам
моніторингу та оцінки освіти, а також проводити дослідження і керівництво в області політики.
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4) регулярно випускаються дані EMIS повинні відповідати потребам міжнародного співробітництва та комунікації.
Своєчасність задоволення цих потреб в Міністерстві освіти має вирішальне значення для успіху розвитку EMIS. Застарілі дані, навіть після їх виробництва, можуть
не мати значення для використання, що призводить до втрачених можливостей і
недовіри до інформації. Щоб гарантувати своєчасне отримання інформації для задоволення цих потреб, процес збору даних, введення даних, обробки даних, інтеграції
даних, аналізу даних і представлення даних повинен бути коротким, ефективним і
продуктивним.
Надійне виробництво даних свідчить про те, що дані EMIS, після їх виробництва,
повинні достовірно повідомляти про «поточний стан» або «тенденції» розвитку
освіти країни, району або школи. Це означає, що всі користувачі інформації (розробники, планувальники, бюджетники, співробітники з питань освіти на місцях, керівники, вчителі, батьки і студенти) можуть довіряти даним і джерел даних. Щоб
завоювати таку довіру, збір даних повинен розглядатися як науковий процес встановлення фактів. Змінні повинні бути орієнтовними, осмисленні показники певних
елементів системи освіти або підсистем.
На рівень достовірності даних можуть впливати майже всі етапи обробки даних,
які включають в себе розробку інструментів збору даних, ясність питань, методи
збору даних на місцях, освітній та етичний рівень респондентів, розробку додатків
для комп’ютерних баз даних, процедури введення даних, методи агрегування даних, процедури інтеграції даних і можливості аналізу і обробки даних. Щоб підвищити надійність даних, необхідно ретельно розробити загальну схему процесу збору даних, розробки інструментарію даних і проектування і розробки додатків для
комп’ютерної бази даних. Ніякі технологічні інновації не можуть поліпшити інформацію, яка з самого початку неякісна.
Як своєчасність, так і надійність можуть впливати на рівень впевненості користувачів і довіри до даних. Затримка у виробництві даних і / або виробництві ненадійних даних може легко привести до відсутності використання даних і розчарування в управлінні, що призведе до неефективного планування і складання бюджету,
моніторингу та оцінки, аналізу політики та політики.
Одним з найбільш важливих факторів, що сприяють успіху розвитку EMIS, є інституційна культура прийняття політичних рішень на основі даних та інформації.
Ця культура є середовище, сприятливе для користувачів, в рамках якої потенціал
досліджень і аналізу політики може бути побудований, посилений і розвинений. Політики, планувальники, аналітики і інші зацікавлені сторони є користувачами даних
і інформації. Вимога використання даних та інформації має стимулювати і розвивати здоровий розвиток інформаційної культури прийняття рішень і системи EMIS.
Найчастіше інституційний попит на використання даних та інформації втілюється
або демонструється потенціалом Групи з моніторингу та оцінки, Групи з досліджень
та аналізу політики, а також Групи бюджетування і планування в міністерстві. Слабка здатність будь-якого з цих підрозділів управління зробить негативний вплив на
розвиток EMIS.
Діяльність EMIS часто може бути невірно витлумачена як діяльність інформаційних технологій (ІТ). Слід зазначити, що ІТ-зусилля є технічні елементи більш широкого потенціалу управління інформацією. Розвиток ІТ автоматично не приводити
до здорового потоку даних, обміну даними, виробництва інформації або викорис
тання інформації для прийняття політичних рішень.
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Деякі люди навіть твердо вірять, що «продуктивність» може бути значно поліпшена, а організаційні «вигоди для бізнесу» можуть бути широко реалізовані після
впровадження ІТ. Це сприйняття посилюється, оскільки люди працюють далі від
центрального рівня (наприклад, районних відділень) або на більш низьких управлінських посадах. Це сприйняття невірно. Розвиток EMIS має зосередитися на використанні даних і інформації і зміну інституціонального поведінки для сучасного
управління. Навіть без ІТ, для управління повинна бути система або культура використання даних та інформації. Розробка ІТ повинна бути розроблена для забезпечення технічного вдосконалення для сприяння створенню та використанню даних
і інформації. Існує вислів «керуйте своїм бізнесом, а не вашими додатками». Коротше кажучи, ми повинні вивчити ключові функції підрозділу EMIS і які можуть допомогти поліпшити інтеграцію і продуктивність «освітнього бізнесу та управління» в
рамках Міністерства освіти.
Щоб створити ефективну систему EMIS і високий попит на використання даних
EMIS, необхідно зміцнити організаційний потенціал, зокрема, можливості складання бюджетів, планування, моніторингу, оцінки та аналізу. Щоб оцінити, ефективна
EMIS чи ні, необхідно визначити, чи виконує вона своєчасно наступні функції:
–– визначати, збирати та обробляти освітні дані і статистику;
–– інтегрувати дані з декількох джерел, багаторічних і декількох освітніх рівнів в
рамках Міністерства освіти і за його межами;
–– систематично зберігати і управляти базами даних і швидко витягати їх за
запитом;
–– складати щорічний статистичний звіт про поточні умови системи освіти і відповідати спеціальним даними і статистичними запитам вищого керівництва
Міністерства освіти, а також всіх інших користувачів освітньої інформації;
–– реагувати на запити дослідників, аналітиків, планувальників і інших управлінських кадрів з питань політики в галузі освіти для підтримки таких заходів, як
розробка індикаторів, статистичний аналіз, складання бюджету і планування,
оцінка охоплення освітою, дослідження ефективності освіти і інший кількісний
системний аналіз і моніторинг і оцінка.
Список використаних джерел

1. Education Management Information System (EMIS): Integrated Data and Information Systems
and Their Implications In Educational Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_188.pdf.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Обґрунтування та реалізація принципів публічного управління відповідно до
теорії і практики державної освітньої політики передбачає концептуальне визначення «публічної управлінської парадигми», що визначає рівень кореляції суб’єкта
та об’єкта управління. Визначення «публічної управлінської парадигми» стосовно
державної освітньої політики має відповідати певним критеріям, а саме, мати дискретно-динамічну основу у вигляді конкретно-історичного обґрунтування джерел і
способів змін від загального до конкретного.
Цільова орієнтація компонентів узагальненої моделі державної освітньої політики повинна формуватися і реалізовуватися за наступними принципами:
1. Системний підхід до формування пріоритетів модернізації освітньої системи і
державної освітньої політики, зокрема, їх узгодженістю, з одного боку, з національними проектами та стратегіями розвитку галузей та з іншого боку, з пріоритетними
напрямами розвитку науки і технології.
На мікрорівні системність реалізації державної освітньої політики забезпечується за рахунок реалізації наступного:
–– публічність управління педагогіко-освітніми системами через колегіальність
прийняття управлінських рішень;
–– цілісність в управлінні. Реалізація даного принципу передбачає взаємодію, взаємозв’язок всіх керуючих функцій та унеможливлює однобічність в управлінні.
Саме розуміння освітнього процесу як цілісного явища, його системної природи
створює реальні умови для ефективного управління ним;
–– оптимізація централізації та єдиноначальності;
–– наукове обґрунтування управлінських рішень.
Реалізація даного принципу ґрунтується на своєчасному оновленні інформації
(моніторингу) освітньої системи і її зовнішнього середовища.
2. Публічний порядок формування та реалізації пріоритетів модернізації національної освітньої системи і державної освітньої політики. До базових елементів публічного формування та реалізації державної освітньої політики належить системне
впровадження концепції державного маркетингу. Державний маркетинг – комплекс
заходів в системі державного управління (на рівні держави і областей), спрямованих на виявлення і формування потреб (інтересів) членів суспільства (індивідуальних, групових, загальнодержавних), створення відповідних умов та здійснення конкретних дій і заходів по їх комплексному задоволенню.
До основних напрямків маркетингового управління національною системою
освіти належать:
–– роз’яснення цілей і завдань національного розвитку, визначення цілей і пріоритетів модернізації освіти в системі забезпечення сталого макроекономічного
розвитку;
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–– державний і громадський моніторинг ринку праці, його структуризації, прогнозування суспільно-галузевих потреб і попиту на товари та послуги;
–– регулювання експорту та імпорту матеріальних, трудових та інтелектуальних
ресурсів в залежності від показників кон’юнктури національного та світового
ринків;
–– забезпечення конкурентоспроможності національної промисловості і соціальної сфери;
–– проведення рекламних кампаній на державному рівні з роз’яснювально-стимулюючою функцією підвищення капіталу освіти;
–– проведення законодавчого маркетингу та забезпечення умов для реалізації
нормативно-правових актів в освітній галузі;
3. Поєднання середньострокових і довгострокових завдань при формуванні пріоритетів модернізації національної освітньої системи і державної освітньої політики.
Цей принцип також відповідає завданням і механізмам маркетингового управління освітньою системою. Важливість даного принципу також визначається тим, що
«стратегічне управління освітньою установою полягає у формуванні «кейсу» майбутніх фахівців і потенційної кількості студентів» одночасно з визначенням доходів
і витрат на навчання. «Якість, спеціалістів що закінчують навчання також визначається не самим навчальним закладом, а зовнішнім середовищем у вигляді потенційних роботодавців і держави, що пред’являють певні вимоги до тих чи інших спеціальностей».
4. Використання координуючих і дорадчих органів при формуванні пріоритетів
модернізації освітньої системи, залучення в цей процес підприємницьких, освітніх та наукових спілок, асоціацій, а також організацій громадянського суспільства
(державно-приватне партнерство в освітній сфері). Стратегічним цільовим напрямом діяльності державно-приватних координаційних рад повинно бути вироблення
управлінських рішень, які сприятимуть реалізації в рамках системи освіти професійних, соціальних та соціокультурних потреб.
Таким чином, формування потенціалу стійкості освітньої політики держави в
системі публічного управління передбачає наступне:
–– переорієнтація державного управління освітньою системою на довгострокове
управління на базі соціально-економічної стратегії країни, що відповідає національним потребам і інтересам;
–– встановлення домінанти ціннісного визначення мети управління освітньою системою, базовою складовою якої має стати забезпечення якості життя населення;
–– перехід на інноваційний тип відтворення за допомогою посилення компоненти
маркетингового управління всіма фазами науково-технічного відтворення.
Наведені інструменти формування стійкості державної освітньої політики є основними складовими оптимізаційної моделі публічного управління національною
системою освіти поряд з державно-приватним партнерством.
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
У ФІНЛЯНДІЇ
Освіта – сфера людського буття, що потребує постійного оновлення, привнесення найефективніших форм накопичення і передачі набутого досвіду, суми знань,
системи цінностей прийдешнім поколінням. Реформування освіти є перманентним
процесом. Водночас у світовій і вітчизняній історії можна виокремити певні періоди,
коли систему освіти змінювали докорінно, а результати цих змін сприяли істотному
прискоренню соціально-економічного розвитку, підвищенню загального культурного рівня, зумовлювали становлення нового ментального типу індивіда, впливали на
зміну світогляду. Зокрема, інтелектуальну і наукову складову розвитку середньовічної Європи забезпечило виникнення і розвиток університетів. Викристалізовування
ранньомодерної української ідентичності було пов’язане з продуктивним функціонуванням братських шкіл, слов’яно-греко-латинської школи в Острозі, Києво-Могилянського колегіуму (згодом – академії), Львівського університету. Фактично кожна
епоха актуалізувала нові вимоги до освітнього рівня людини, внаслідок чого продукувалися новітні форми передачі знань, формування вмінь і навичок, формування
духовних цінностей. Французька революція кінця XVIII ст., інші європейські революції першої половини ХІХ ст. призвели до секуляризації освіти, появи нових типів
навчальних закладів та форматів їх функціонування. Зрештою у більшості країн західного світу на законодавчому рівні було закріплено загальнообов’язковість початкової освіти. Надалі у кожній наступній епосі з’являлися нові освітні моделі (системи), вибудовувалися її ступені. Навіть поверхневе ознайомлення з історією України
другої половини ХІХ – ХХ ст. свідчить, що її система освіти неодноразово зазнавала
численних реформ та дає підстави стверджувати, що попередні етапи її розвитку
заклали міцне підґрунтя для гармонійного розвитку особистості, підготовки висококваліфікованих фахівців, формування загальнолюдських цінностей. Сучасні світові тенденції, сьогоденний уклад життя, нові інформаційні, економічні та геополітичні виклики зумовлюють і відповідні зміни у питаннях освіти та виховання молодого
покоління. Запропонована МОН України освітня реформа, зокрема концепція «Нової
української школи», обумовлена вимогами часу, надзвичайно актуальна й схвально
оцінена не тільки органами влади, європейськими партнерами, а й українським суспільством у цілому [6;7]. На наше переконання, пророблена реформаторська робота
вже дала перші позитивні результати, але разом із цим варто виокремити і перші
складнощі, з якими зіткнулося МОН України. По-перше, ми не маємо достатньо часу
для апробації інновацій. Особливо це стосується шкільних підручників. Логічно було
б один рік відвести для написання нового підручника, ще один – для його апробації
та один – для його видання. Наразі ми повинні лише протягом одного року написати
стандарт, програму, видати та розповсюдити підручники з того або іншого навчального предмета. По-друге, інновації потребують значних капіталовкладень. Реформа
децентралізації влади, створення опорних шкіл вплинули на поліпшення оснащен-
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ня закладів освіти обладнанням та засобами навчання, загалом удосконалили матеріально-технічну базу освітніх закладів у регіонах. Уряду слід і надалі нарощувати
обсяги фінансування освіти, відкривати нові цільові програми, спрямовані на розвиток інноваційних освітніх методик.
У світі існує безліч освітніх рейтингів. На жаль, у жодному з них Україна не посідає
провідних позицій. Водночас зазначимо, що фактор освіти в Україні завжди підтягував нашу державу у світовому рейтингу ООН за рівнем життя (або раніше – Індексом
розвитку людського потенціалу). Відсоток населення із вищою освітою в Україні є
більшим ніж у багатьох європейських країнах, а рівень підготовки наших фахівців у
сфері IT, інженерії, окремих фундаментальних наук є достатньо високим, що зумовлює зацікавленість світових компаній у рекрутингу українських спеціалістів.
У реформуванні освіти необхідно орієнтуватися на сучасний досвід та практику
високорозвинених країн. Традиційно сильні позиції в міжнародних освітніх рейтингах посідають освітні системи Південної Кореї, Японії, Сингапуру, Гонконгу, скандинавських країн (зокрема, лідер – Фінляндія). Вивчаючи передовий досвід, ми маємо
не просто копіювати його, а й адаптувати до вітчизняних реалій.
В українському педагогічному середовищі та суспільстві загалом широко обговорюють доцільність використання фінського досвіду, фінської моделі побудови освітнього процесу тощо. Водночас майже не йдеться про те, як саме здійснювалася
фінська освітня реформа, які кроки політичного керівництва країни забезпечили
лідерські позиції Фінляндії в освітніх рейтингах.
Фінська школа – сьогодні своєрідний світовий бренд. Це підтверджують і актуальні статистичні дані. Дві третини випускників вступають до університетів або
професійно орієнтованих політехнічних ліцеїв. Понад 50 % населення Фінляндії
бере участь у програмах навчання для дорослих. 98 % витрат на освіту всіх рівнів
покриває держава. Фінська освітня політика – це результат майже 50-літніх систематичних напрацювань, які створили культуру різноманітності, довіри і поваги серед фінського суспільства в цілому, і в освітній системі, зокрема... «Розвиток освітнього сектора базувався на рівних можливостях для всіх, рівному розподілі ресурсів,
зниженні конкуренції в усіх її проявах на ранній стадії і побудові поступової довіри
серед практиків, особливо серед викладачів», − зазначає фінський науковець Пасі
Сальборг зі сторінок своєї книги «Фінські уроки» [3]. Важливо, що за роки реформування освіти країна створила продуктивну систему викладання та навчання через
розширення доступу до знань усіх верств населення, незалежно від місця проживання (навіть в таких малонаселених регіонах, як Лапландія). При цьому реформа передбачала цілеспрямоване інвестування в амбітні освітні цілі та стратегічний підхід
до побудови викладацького потенціалу.
Освітня реформа у Фінляндії стартувала з кінця 1960-х років, але разом із цим не
варто говорити, що процес реформування був розмірений, неспішний і йшов, так би
мовити, «stepbystep». Траплялися періоди, коли фінські урядовці мали корегувати
процес у зв’язку з новими об’єктивними реаліями. Зокрема, у середині 1990-х років
за рахунок збільшення кількості емігрантів першого покоління відбулася істотна і
достатньо швидка зміна соціокультурного середовища великих міст Фінляндії. У деяких школах частка учнів не фінського походження сягала 40 %. Фінським школам
довелося у досить короткі терміни пристосовуватися до цієї ситуації. Аби уникнути
сегрегації, освітянські менеджери почали рівномірно розподіляти дітей емігрантів
по різних школах, і в типовому класі фінської школи один і той же вчитель, часто у
супроводі асистента, займався з учнями, що мали різні здібності й інтереси та належали до різних етнічних груп. За результати PISA 2009 іммігрантів, які навчалися в
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фінських школах, продемонстрували результати, які в середньому на 50 балів перевищували результати їхніх однолітків з інших країн [3].
З багатьох позицій нам найбільш підходить саме фінський досвід реформування освіти. Зазначимо, що деякі кроки реформування за фінською системою в нашій
країні вже зроблено або враховано необхідність їх здійснення концепцією «Нова
українська школа». Запропонована МОН України реформа також розрахована на десятиліття. Як і у Фінляндії, ми розпочинаємо з реформування початкової й середньої школи. У процесі перебудови освітньої системи України, корегування та оновлення її змісту ми маємо виробити принципи, що будуть реалізовуватися незалежно
від керівництва МОН України, перебування при владі тієї чи іншої політичної сили.
Аналіз наукових публікацій західних дослідників дає підстави виділити десять
основоположних принципів, що забезпечили успіх реформування та стабільне й
ефективне функціонування фінської освітньої системи [1;4].
1. Усі діти беруть старт навчання у початковій школі на одному рівні, незалежно
від матеріального стану батьків, місця проживання родини або якихось інших світоглядних чи релігійних уподобань. В основній школі діти отримують тільки базові
знання та необхідні для життя навички. Держава та відповідне профільне міністерство пропонують лише стандартизований перелік навичок і знань, які має отримати
дитина певного віку, подають варіант зразка, яким чином можна передати знання
чи сформувати навички в учнів. Запропонованого зразка вчитель може абсолютно
не дотримуватися, він має проявляти власну авторську методику у навчальному
процесі. Головне – аби було виконано стандарт й досягнуто позитивний результат.
Варто відмітити, що упровадження такого принципу в українську освіту викликає
неоднозначні відгуки серед освітянського середовища. На наше переконання, цей
сміливий крок є необхідним. Учитель має працювати творчо, його варто звільнити
від значної частки виконуваної нині паперової роботи.
2. Учитель – найпрестижніша та високооплачувана робота. На підняття авторитету і поваги до вчителя у Фінляндії вплинула не тільки висока заробітна плата.
Уряд проводив цілеспрямовану політику формування позитивного образу вчителя
як успішної, самодостатньої людини. Ми також усіма доступними заходами маємо
подолати негативний образ українського вчителя (малозабезпечений, той що виконує свою роботу через відсутність інших варіантів працевлаштування; вчитель – це
здебільшого жінка, бо для чоловіка це не солідно тощо). У Фінляндії вчитель – це
завжди високоосвічений, сертифікований спеціаліст, обов’язково не нижче магістерського ступеню. На наше переконання, тільки такому фахівцю можна надати
академічну свободу, вибір авторських методів і форм навчання. Конкурс в університети Фінляндії на спеціальності, що дають можливість працювати у школах, 10 осіб
на місце. Протягом усього життя вчитель проходить навчання, ознайомлюється з
новими академічними науковими відкриттями. Шкільний учитель у Фінляндії працює на перспективу, він умотивований на розробку авторських методик, оскільки
все це підвищує його рейтинг, а відповідно й рівень матеріального забезпечення.
Кожна школа – це експериментальний майданчик авторських методик.
3. Уряд Фінляндії підрахував, що 25 % сьогоденного економічного успіху країни
забезпечила і продовжує це робити саме якісна система освіти і модернізований до
потреб часу її зміст. Кредо освітньої політики в цій країні: інвестиції у вчителя – інвестиції у майбутнє, високі знання та вміння нового покоління. Жодної економії на
освітні потреби, все покриває держава. В цілому така позиція підтверджується не
тільки фінським досвідом. Реформи потребують грошей: немає фінансування – немає реформи і конкретного результату. На жаль, обмежене фінансування, викори-
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стання лише ентузіазму зацікавлених у реформі не дозволить повною мірою втілити заплановане.
4. Навчання – це праця і відповідні витрати калорій. Тільки за умов задоволення
первинних фізіологічних потреб у їжі та відпочинку, можливе ефективне засвоєння навчальної інформації. Саме тому, окрім безкоштовної освіти, Фінляндія організовує учням гаряче харчування, перевезення, 100 % забезпечення підручниками,
іншими навчальними засобами. Коли в учнів і вчителя є все необхідне, усі засоби
навчання, останній не думає, де їх узяти, як забезпечити рівний доступ до користування тими ж гаджетами всім учням, а займається розробкою авторської методики,
вигадує щось нове і цікаве.
5. Коли ми говоримо, що у фінській школі немає системи оцінювання, це не означає, що там немає уроків, які ми звикли називати «уроками контролю знань». Учитель
готує власні завдання для перевірки учнів. Після їх виконання вчитель не виставляє
оцінки, результати перевірки потрібні насамперед для розуміння рівня засвоєння
знань, вироблення вмінь з метою їх подальшої корекції. Після закінчення школи учні
складають один всенаціональний екзамен, що містить завдання з різних предметів.
Фінський досвід засвідчує, що учні досить гарно підготовлені і показують хороші результати за міжнародною системою оцінювання навчальних досягнень PISA.
6. У фінській системі освіти існує повна довіра профільного міністерства до шкіл
та вчителя. Фактично навчальні заклади повністю автономні у варіантах надання
освітнього сервісу (сервіс – саме таким поняттям оперують у Фінляндії). Вчителю і
школам ніхто не диктує навчальні плани, систему перевірочних завдань тощо.
7. Реформи в освіті впроваджуються тільки на основі науково обґрунтованих і
змодельованих кроків. Так, коли у 1990 роках уряд Фінляндії реформував свою
вищу і професійну освіту, спеціальні установи провели відповідні дослідження, з’ясували, які саме спеціальності є необхідними на внутрішньому і загальноєвропейському ринку праці. Уряд Фінляндії та профільні установи зробили акцент саме на
політехнічній освіті.
8. Серед головного фактора успішності модернізації фінської системи освіти є
незмінність реформаторського політичного курсу в освіті, відмова від різких і поворотних кроків наступників в уряді, прогнозованість і прозорість дій уряду в освітній
сфері. Починаючи реформу у Фінляндії, лідери основних політичних сил країни прислухалися до науковців, педагогічної громадськості та уклали своєрідну політичну
угоду про те, що незалежно від того, яка партія знаходиться при владі (праві, ліві чи
центристи) реформаторський курс буде незмінним. Кожна політична сила усвідомила важливість належного фінансування освіти, необхідність її постійної модернізації та управління нею не політичними фігурами, а професіоналами. Арі Покка
(директор школи, президент Міжнародного союзу директорів шкіл, у минулому
президент Асоціації фінських директорів шкіл) у своїй книзі «Шкільне управління
по-фінськи» зазначає, що уряд формує державну програму, яка буде чинна до кінця
виборчого терміну. Один з розділів цієї програми, який стосується освіти, називається планом розвитку освіти й наукових досліджень. Він уточнює державну програму планами реалізації і графіками. План розвитку освіти й наукових досліджень
малює лінії на загальній картині фінської політики освіти, і можна сказати, що якщо
щось не було згадано в ньому, воно не буде актуалізовано протягом цього виборчого терміну. План розвитку освіти й наукових досліджень насамперед важливий
як документ, який оформлює головні цілі кожної форми школи протягом наступних
чотирьох років. Ці цілі можуть стосуватися, наприклад, напрямів, у яких буде розвиватися освіта, кількості навчальних місць або фінансових змін. Знання змісту плану
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розвитку освіти й наукових досліджень дозволяє більш ефективно планувати й прогнозувати. Оскільки реалізація плану також містить у собі перелік пріоритетних напрямів, на які будуть розподілятися кошти, що виділяють на освіту, знання його змісту дозволяє навчальномузакладу почати зосереджуватися на цілях, які будуть отримувати додаткове фінансування або будуть фокусом стимулювання [8, с. 72–73].
9. Реформи у фінській системі були багатовекторними. Якщо якась інновація
упроваджувалася згори, то обов’язково на етапі підготовки заходу чи безпосередньо
у процесі його упровадження враховувалася експертна думка вчителів-практиків,
працювали постійні й тимчасові експертні групи. Ефективність, слабкі, проблемні
моменти втілення реформаційних змін відслідковувалися спеціальними групами
університетських експертів. Якщо якийсь реформаторський захід не давав очікуваного ефекту або взагалі негативно впливав на освітній процес − експертне середовище виробляло рішення з його вдосконалення чи припинення подальшої його імплементації. Багато пропозицій щодо модернізації змісту освіти, навчально-виховного
процесу у Фінляндії надходить саме від вчителів. Така діяльність заохочується матеріально, але разом із цим пропозиції вивчаються експертним середовищем, мають
відповідні вимоги до їх технічного оформлення, науково-методичного рівня.
10. Велика увага приділяється питанням менеджменту та управління навчальними закладами. Керівники проходять спеціальне навчання. Будь-які інновації в
освітній процес також упроваджуються через систему тренінгів. Учителі не просто
отримують детальні інструкції, але й обов’язково проходять спеціальні тренінги у
регіональних центрах.
Отже, реформування освіти передбачає врахування закордонного досвіду та вироблення на основі нього власних, фундаментальних принципів щодо здійснення
модернізаційних заходів. Разом із цим фінський досвід реформування засвідчує, що
реформи впроваджували десятиліттями, а перші позитивні результати проявлялися через певний час. Запорукою успішної реалізації розпочатої в Україні освітньої
реформи є чітке розуміння державою, політиками та громадськістю кінцевої мети
та шляху її досягнення; співпраця за усіма напрямками реформування, належне фінансування освітньої галузі. На цьому етапі упровадження освітньої реформи завдяки старанням і роботі МОН України вже є позитивні зрушення та підтримка громадськості, готовність професійного педагогічного середовища до втілення подальших
реформаторських кроків.
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ОПОРНИЙ ЗАКЛАД –
ЗАКЛАД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Створення і функціонування опорних шкіл в Україні – справа нова, пов’язана із
процесами реформування освітньої галузі, зокрема сегменту загальної середньої
освіти, та децентралізації, з одного боку. З іншого – створенням мережі опорних шкіл
(ОШ) держава, органи управління освітою планують вирішити головну проблему
освіти – забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх учнів навчальних
закладів, розташованих передусім у сільській місцевості.
Для успішної реалізації проекту «Розбудова системи опорних шкіл в Україні»
важливо зважити усі «про» і «контра», проаналізувати й оцінити ризики, визначити
шляхи їх запобігання. Цій меті сприяє вивчення світового досвіду функціонування
опорних закладів, розповсюдження алгоритму успішної діяльності новостворених
опорних шкіл в Україні, отримання надійних статистичних даних та актуальної інформації щодо ОШ.
Проведені Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» два
етапи (жовтень 2016 р, квітень 2017 р.) моніторингового дослідження щодо функціонування опорних шкіл дозволили виокремити типові помилки і ризики, яких зазнали організатори опорних шкіл на місцях. Наприклад, результати кореляційного
аналізу дозволяють констатувати, що навчальні заклади, що були реорганізовані в
опорні школи до початку нового 2016/2017 навчального року, значно поліпшили
своє матеріально-технічне забезпечення у порівнянні із закладами, що утворилися
пізніше.
Належне матеріально-технічне забезпечення опорних шкіл – один з важливих
чинників, що визначає ефективність їх функціонування і доцільність відкриття.
Відсутність передумов для організації комфортного освітнього середовища позбавляє мотивації місцеву владу і громаду щодо ініціювання створення ОШ. Прикладом
цьому є відсутність опорних шкіл у Закарпатській області. Під час обговорення доцільності їх створення у Закарпатському регіоні головним аргументом «проти» висунуто відсутність фінансування як на державному, так і на обласному рівні, що, за
словами очільників області, унеможливлює забезпечення максимально належних
умов для учнів, починаючи з підвозу з навколишніх населених пунктів і завершуючи сучасним шкільним обладнанням. Саме через це процес створення опорних закладів у регіоні було «заморожено».
За результатами проведеного дослідження та з урахуванням міжнародного досвіду створення мережі опорних закладів було узагальнено типові помилки і ризики,
а також сформовано шляхи їх подолання (таблиця).
Відповідно до державної політики децентралізації влади в Україні та реформування загальної середньої освіти процес формування мережі опорних шкіл активно
продовжується. Саме тому запропоновані шляхи подолання виявлених і узагальнених типових помилок і ризиків дозволять щойно утвореним об’єднаним територіальним громадам, використавши зазначені вище рекомендації, успішно реалізувати
проект щодо створення опорних шкіл.
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Та б л и ц я
Типові помилки і ризики організації опорних шкіл і шляхи їх подолання
Типові помилки і ризики
Відсутність стратегічної моделі розвитку
опорної школи на рівні держави
Невизначеність на рівні держави мети функціонування опорної школи
Відсутність на рівні держави плану управління інфраструктурою

Шляхи подолання
Розробка нормативно-правової бази забезпечення функціонування системи опорних шкіл
Комунікаційна стратегія держави

Налагодження транспортної системи. Для
цього створення системи геолокації шкіл – визначення оптимальної відстані між школами
Недостатній рівень автономії навчальних Перехід на державно-громадське управління
закладів, що підпорядковуються місцевим освітою
органам управління освітою
Невизначеність джерел фінансування, нера- Налагодження системи збору та аналізу стаціональний розподіл коштів
тистичної інформації про джерела й обсяги
фінансування опорної школи
Відсутність надійних статистичних даних Удосконалення існуючих форм звітності.
для здійснення аналізу і прогнозів щодо Створення реєстру опорних шкіл
оптимізації навчальних закладів
Відсутність інституту відкритих даних щодо Налагодження на спільній інформаційній
функціонування ОШ
платформі системи відкритих даних
Відсутність налагодженої системи моніто- Створення системи моніторингу діяльності
рингу діяльності опорних шкіл
опорних шкіл (кількісні показники/якісні характеристики)
Спротив громади створенню ОШ
Залучення батьків до формування політики
держави по опорних школах, реалізації цієї
політики на рівні місцевих громад, ОТГ
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Сьогодні сучасна система освіти переживає етап реформування та повного перезавантаження. Прийняття нового Закону «Про освіту» та затвердження Концепції «Нова
українська школа» вимагає фундаментальних змін та переосмислення усталених психолого-педагогічних цінностей. Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми –
це не лише вимога часу, а й запит суспільства в цілому.
Педагоги-практики, надаючи важливого значення освіті школяра на рівні початкової школи, зазначали, що саме початкова освіта, її зміст є важливим етапом для
здобуття знань в основній і старшій школі. Тому для того, щоб забезпечити головний
стратегічний напрям розвитку системи освіти, слід переходити до технологізації навчально-виховного процесу на рівні початкової школі.
Сучасна початкова школа вимагає від учителя творчого підходу до освітнього процесу, пошуку таких форм проведення занять, які захопили б учнів, сприяли кращому
засвоєнню матеріалу, розвитку здібностей і бажання вдосконалювати свої знання та
вміння. Ян Коменський стверджував, що інтерес є рушійною силою навчання, а оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє
ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння школярами нових знань. Всім відомо, що нецікавий урок нічого, крім нелюбові до предмета і відрази
до навчання, не викликає.
Професійні вміння вчителя повинні бути спрямовані не просто на контроль знань
та умінь дітей, а на діагностику розвитку школяра, засвоєння ним змісту навчання.
Це значно складніше, ніж традиційне «знай, умій, роби, як я». Педагог має виступити
в ролі організатора всіх видів діяльності як компетентний консультант і фасилітатор.
Передусім, учитель має глибоко усвідомлювати значення освіти для формування
особистості та оволодівати новими методами, формами, технологіями організації навчальної діяльності. Крім того, педагог повинен чітко сформувати власне концептуальне бачення системи початкової школи. Досягненню цих цілей сприяє впровадження в практику початкової школи кейс-технології, що дозволить по-новому будувати
урок, формувати творчу особистість, яка житиме і працюватиме в демократичному
суспільстві. Кейс-технологія сьогодні має активне застосування в Україні, оскільки
відповідає потребам часу і має великі можливості.
Основними завданнями кейс-технології є: оволодіння практичними навичками
аналізу ситуації і постановки проблеми, формування здатності викладати власну чітку і точну точку зору, самостійного ухвалення рішення на основі групового аналізу.
У результаті використання вищезазначеної технології, в учнів з’являється досвід
прийняття рішень, дій в новій ситуації, вирішення проблем, уміння працювати з текстом, відбувається співвіднесення теоретичних і практичних знань, оволодіння практичними навичками.
Кейси побудовано і для загальної ерудиції дитини, і відповідно до шкільної програми. Вони супроводжуються наочним та дидактичним матеріалом, що відповідає
розділам підручників. Одна з головних переваг полягає в тому, що кейси – це ниточка
до дорослого життя з багатовимірним сприйняттям світу, цінностей та явищ. Вико-
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ристання кейс-технології у практичній діяльності початкової школи дає можливість
показати дітям молодшого шкільного віку багатоманітність світу знань.
Кейс-уроки – це інноваційний підхід у навчанні, адже таким чином вирішується
проблема освіти: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. Кейс
(з англ. – випадок, ситуація) – це розбір ситуації або конкретного випадку, ділова гра.
Він може бути названий технологією аналізу конкретних ситуацій, «окремого випадку».
У початковій школі кейс-уроки, як сучасний тренд в освіті, починають активно
впроваджувати вчителі-практики. Заняття, організовані за кейс-технологією, дозволяють учням організовувати навчальну діяльність самостійно відповідно до свого
темпу засвоєння та осмислення матеріалу. Особливістю кейсів є те, що за їх допомогою діти працюють в команді та з різними джерелами інформації (книги, відео тощо).
Крім того, в учнів з’являється мотивація до навчально-пізнавальної діяльності.
Під час кейс-уроків, вирішуючи проблемно-ситуативні завдання, діти вчаться глибоко мислити, аналізувати ситуацію, враховуючи всі фактори, знаходити спосіб її вирішення, розвивають комунікаційні здібності, спостережливість, увагу, критичне мислення та навички аргументованого висловлювання.
Перевагою кейс-технології над традиційними формами організації освітнього процесу є її великий виховний потенціал з позиції формування особистісних якостей: розвиток креативності, наполегливості, працьовитості, формування впевненості в собі та
своїх думках, діях, розвиток вольових якостей, цілеспрямованості, формування соціально активної і життєвокомпетентної особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації.
Плануючи кейс-урок, учитель має визначити мету та ціль уроку «Для кого і чому
створюється урок?». Крім того, визначити, які знання отримають діти на уроці та чому
навчаться, розв’язавши проблемну ситуацію. Варто зауважити, що не слід поєднувати
багато шкільних дисциплін, адже в результаті утвориться накопичення зайвого матеріалу, а не отримання необхідних знань.
Кейс складається із сюжетної частина (постановка проблеми, опис ситуації, інформації, що дає змогу зрозуміти, в яких умовах розвивалася ситуація), інформаційної частина (містить інформацію про ситуацію, шляхи вирішення, факти. У цій частині кейсу можуть використовуватися фото-, відео-, аудіо- матеріали, дидактичний матеріал,
таблиці, картки тощо) та підсумків.
Роль учителя при використанні кейс-методу суттєво відрізняється від традиційної: він передає свої повноваження учням, його керівна роль зводиться до мінімуму.
Втручання вчителя в роботу учнів повинно бути обмеженим, воно зводиться лише
до регулюючої функції, вчителю відводиться роль спостерігача. При використанні
кейс-методу оцінки в балах не виставляються, а лише оцінюється ступінь активності
учнів в роботі.
Отже, використання кейс-методу відкриває широкий простір для творчості, самостійності, розвиває практичне мислення, уміння аналізувати інформацію, формулювати і розв’язувати проблеми, а також формує життєві компетентності.
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УЧИТЕЛЬ – РУШІЙ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін [Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»].
Водночас виникає питання: Чи готові наразі до інновацій учителі, батьки, управлінці? Як підготувати агентів змін?
У рамках дослідження, яке проводилося у травні 2017 року науковцями Інституту освітньої аналітики, розглядалися ключові компоненти нової української школи
в контексті ставлення до них учителя, який викладає у закладі загальної середньої
освіти (ЗЗСО). Дослідженням були охоплені 200 ЗЗСО з усіх регіонів України. З метою
отримання якісних і достовірних результатів емпіричного дослідження, перелік закладів освіти для участі в досліджені визначено за репрезентативною вибіркою.
Відповідно до завдань дослідження, проводилося анкетування вчителів, які викладають в початковій, середній і старшій школі. До анкети увійшли запитання
щодо ставлення вчителів до ключових компонентів Концепції.
За результатами анкетування було виявлено, що майже половина вчителів повністю схвалюють створення старшої профільної школи та можливість самостійного
вибору учнями у профільній школі навчальних предметів (44,9 % і 46,9 % відповідно). Третина опитуваних зазначає як позитив педагогіку партнерства (34,7 %), автономію вчителя (34,7 %), перехід на компетентнісне навчання (36,7 %) та скорочення кількості навчальних предметів у профільній школі (37,8 %). Зовсім не схвалюють розробку інтегрованих навчальних предметів 13,3 % учителів, які взяли участь
у дослідженні.
Буде справедливим зазначити, що вік учителів впливає на їхній вибір пріоритетів інноваційних змін у сучасній українській освіті. А саме: респонденти віком до 30
років надають перевагу академічній свободі школи, вчителя і учня, повністю схвалюючи автономію вчителя, школи і можливість самостійного вибору учнями у профільній школі навчальних предметів. Наразі респондентів-учителів віком від 31 до
40 років цікавить старша профільна школа. Для них найприйнятнішим є створення
інтегрованих навчальних предметів, скорочення кількості навчальних предметів
у профільній школі і можливість самостійного вибору таких предметів учнями на
цьому рівні навчання. Учителі віком від 41 до 50 років повністю схвалюють автономію вчителя і перехід на компетентнісне навчання, вірогідно, розуміючи його необхідність для формування сучасної особистості. Нові стандарти загальної середньої
освіти і педагогіка партнерства – пріоритети для вчителів віком від 51 до 60 років,
які, ймовірно, глобальніше можуть поглянути на освітній процес.
Найвищу позитивну оцінку щодо напрямків змін в освіті вчителі кваліфікаційної категорії «спеціаліст» поставили змінам, які стосуються спрощення навчальних
програм і розробки інтегрованих навчальних предметів. Щодо спрощення навчальних програм, найвірогідніше це та частина опитуваних, які оцінили свою підго-
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товленість до викладання навчального предмета в частині «змістове наповнення
предмета, який викладаю» на найнижчий бал і тому відчувають невпевненість під
час уроку. Натомість впевненіше ця група вчителів себе почуває у викладанні інтегрованих предметів. Причину такої впевненості можна пояснити або недостатньою
обізнаністю у цьому питанні, або тим, що такі вчителі вже отримали навички викладання таких специфічних (інтегрованих) предметів, які вимагають комплексу знань
і вмінь. Зважаючи на невизначеність причини такого вибору вчителів-спеціалістів, є
необхідність додаткового дослідження цього питання.
Серед спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії спостерігається позитивне ставлення до педагогіки партнерства і розробки нових стандартів загальної середньої
освіти. Для спеціалістів І категорії пріоритетним є автономія вчителя і вільний
вибір учнями профільної школи навчальних предметів. Розробка інтегрованих навчальних предметів, як позитивний момент інноваційних змін у загальній середній
освіті, зазначена вчителями – спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії.
Більшість респондентів відзначають зміни на краще в методиках викладання навчального предмета. Водночас значна частка опитуваних зазначили, що поки нічого
не змінилося на краще у рамках боротьби з бюрократизацією системи управління
освітою і матеріально-технічному забезпеченні загальноосвітніх навчальних закладів. Є вчителі, які по всіх позиціях зазначають зміни на гірше, зокрема чверть опитуваних вважають, що зміст освіти погіршився а бюрократизація системи управління
посилилася (рис. 1).
Буде справедливим зазначити, що вчителі всіх вікових груп спостерігають зміни
на краще в методиках викладання навчальних предметів. На другому місці за пріоритетністю змін на краще також усі вчителі вказують зміст освіти (рис. 2). Позитивним, на нашу думку, є те, що найбільше непокоїть боротьба з корупцією системи
управління освітою молодь – учителів віком до 30 років.
Варто зазначити, що під час аналізу цього питання виявлено певний песимізм
учителів віком понад 60 років, які вважають, що жодних змін на краще наразі не
відбулося.
За даними опитування, чверть учителів беруть активну участь у інноваційних
процесах, які відбуваються в загальній середній освіті. Проте більшість респондентів (64,3 %) зазначили, що лише спостерігають за змінами. Частка вчителів (8,2 %)
вважає, що в освіті ніяких змін здійснювати не треба, їх влаштовує існуюча система
(рис. 3). З огляду на таку ситуацію, зазначимо необхідність розширення заходів з

Рис. 1. Розподіл учителів за ставленням до вирішення наступних проблем
у загальній середній освіті

35

РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рис. 2. Розподіл учителів за оцінкою змін на краще наступних проблем
у загальній середній освіті та віком учителів

Рис. 3. Розподіл учителів за ставленням до реформування
загальної середньої освіти

популяризації й роз’яснення серед вчителів концептуальних засад і ключових компонентів концепції реформування загальної середньої освіти.
У розбудові і осучасненні загальної середньої освіти активну участь беруть більшість учителів віком від 51 до 60 років. Проте досить негативною, на наш погляд, є
тенденція щодо учителів віком до 30 років, більшість з яких залишаються пасивними спостерігачами за змінами в освіті. Влаштовує існуюча система освіти всіх учителів віком понад 60 років, які взяли участь в опитуванні. Натомість серед учителів
віком від 51 до 60 років є такі, які самі виступають ініціаторами змін в освіті (рис. 4).
Справедливим буде зазначити, що діаграма в ідеалі повинна бути протилежна
тій, яка є (не рахуючи вчителів віком понад 60 років). Оскільки молоді люди, як
більш відкриті до будь-яких реформ, повинні виступати агентами таких змін, особливо в сучасній українській освіті. Зважаючи на виявлену проблему, можна зауважити необхідність, наприклад, упровадження у педагогічних вищих навчальних
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Рис. 4. Розподіл учителів за ставленням до реформування
загальної середньої освіти та віком учителів

закладах тимчасових спеціальних курсів з теми «Нова українська школа». А серед
працюючих молодих учителів – проведення тематичних семінарів.
Серед учителів, яких влаштовує існуюча система, вдвічі більше тих, хто викладає
в сільських школах. Натомість у сільських школах є вчителі (1,8 %), які самі виступають ініціаторами змін в освіті. У міських закладах освіти більше таких, які беруть активну участь в інноваційних процесах в освіті (рис. 5). Отже, можна припустити, що
вчителі, які працюють у сільській місцевості менш обізнані з інноваційними процесами в загальній середній освіті. Це зумовлює необхідність організації методистами
районних/обласних методичних кабінетів низки тематичних семінарів для таких
учителів.
Отже, узагальнення статистичних даних про ставлення вчителів, які взяли
участь в опитуванні, до інноваційних процесів в освіті дає підстави сформулювати
такі висновки:
–– повністю схвалюють упровадження старшої профільної школи і можливість
вибору учнями навчальних предметів у ній майже половина респондентів.
Найбільш вчителі не схвалюють розробку інтегрованих навчальних предметів.
Натомість третина вчителів віком від 31 до 40 років це схвалюють;

Рис. 5. Розподіл учителів за ставленням до інноваційних процесів
у загальній середній освіті та місцем розташування навчального закладу,
в якому викладають
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–– більшість опитуваних відмічають зміни на краще у змісті і методиках викладання навчальних предметів. Натомість, за оцінками більшості респондентів,
у матеріально-технічному забезпеченні навчальних закладів і боротьбі з бюрократизацією управління освітою поки змін не відбулося;
–– на етапі реформування загальної середньої освіти лише 1 % опитуваних виступає ініціаторами змін, 25,5 % беруть активну участь в інноваційних процесах.
Інші респонденти або спостерігають за змінами, або їх влаштовує існуюча
система освіти. У кожній віковій групі вчителів є такі, які лише спостерігають
за змінами в освіті. Проте кількість таких учителів зменшується відповідно до
збільшення віку вчителя. Натомість збільшується кількість тих, хто бере активну участь у інноваційних процесах. Більше ініціативних учителів у міських
школах. У сільських навчальних закладах, незважаючи на наявність скептиків,
є ініціатори змін у сучасній освіті.
За результатами дослідження були сформовані рекомендації для регіональних
органів управління освітою, а саме:
•• Розробити й організувати комплекс заходів з популяризації й роз’яснення концептуальних засад і ключових компонентів концепції реформування загальної
середньої освіти серед власне вчителів як носіїв цих змін.
•• Упровадити в регіональних педагогічних закладах вищої освіти тимчасові
спеціальні курси, наприклад, з тем: «Нова українська школа», «Учень – компетентна особистість» тощо. А серед працюючих молодих учителів, особливо в
сільських закладах загальної середньої освіти, – тематичні семінари.
•• Оскільки процес реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» є довготривалим, подальші дослідження з метою відслідковування
зміни ставлення вчителів до реформування будуть і надалі необхідні. Крім
того, додатково дослідження потребує визначення ставлення батьків учнів до
інноваційних змін у загальній середній освіті з метою їхнього долучення до
впровадження засадничих принципів Нової української школи.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО РЕАЛЬНОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ
ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Реформа вітчизняної системи підготовки кадрів на сьогодні задекларована в
багатьох міжнародних зобов’язаннях України, в тому числі в Угоді про асоціацію
України з ЄС, законодавчо-нормативних актах, планах, стратегіях та програмах національного та регіонально-галузевого рівнів.
За цим спрямуванням у країні за останній рік виконано досить великий обсяг
значущої, продуктивної та взаємоохоплюючої роботи, зокрема:
–– прийнятий та реалізується на практиці План заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016–2020 роки (розпорядження
КМУ від 14.12.2016 №1077-р), який складається із 25 напрямків та 45 заходів,
до виконання яких залучено 17 ключових стейкхолдерів (центральні органи
виконавчої влади, Спільні представницькі органи роботодавців та профспілок
на національному рівні, Торгово – промислова палата України, всеукраїнські
професійні асоціації, об’єднання роботодавців та профспілок галузевого рівня
та інші зацікавлені сторони;
–– створена та функціонує Міжвідомча робоча група з питань розроблення та впровадження НРК (постанова КМУ від 29.12.2010 №1225 (зі змінами)), яка виконує,
окрім іншого, координаційну роль у частині формування Національної системи
кваліфікацій (НСК), принаймні до створення та повноцінного функціонування
Національного агенства кваліфікацій (НАК).
Одним із заходів зазначеного вище Плану виступає модернізація інструментарію
для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування
випускників вищих та професійно – технічних закладів.
Реалізація цього питання на практиці є дуже складним, важливим та актуальним
завданням, перш за все у контексті:
–– формування ефективної та ощадної системи державного (регіонального, відомчого, цільового) замовлення на підготовку кадрів. Рівень реального працевлаштування випускників закладів освіти за отриманим фахом та професійною
кваліфікацією виступає досить надійним індикатором виконання провайдером
освітніх послуг, взятих на себе зобов’язань щодо їх обсягів та якості;
–– створення надійної та оперативної вітчизняної статистики стосовно формування трудового потенціалу, траєкторій професійного зростання працівників
(випускників). Складність цього сегменту полягає в тому, що проблема працевлаштування випускників закладів освіти є міжгалузевою, розташовується
між ринком освітніх послуг та ринком праці, що утруднює її фіксацію та облік;
–– формування вітчизняної системи прогнозування потреби в кадрах, професіях,
фахах та кваліфікаціях. Створення відповідної моделі неможливе без наявності
достовірних даних щодо розподілу, закріплення, кваліфікаційного зростання
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нових працівників у регіонально – галузевому, професійно – кваліфікаційному
та статево – віковому розрізах;
–– слідування передовому міжнародному та зарубіжному досвіду, традиціям, методологіям та методикам відповідного спрямування. На сьогодні країни – члени
ЄС, США, Японія та багато інших країн світу великий обсяг ресурсів та уваги
приділяють саме питанню відслідковування кар’єрного (професійного, кваліфікаційного) зростання працівника (випускника) упродовж його трудового життя.
На сьогодні в Україні відбувається саме процес формування нової моделі моніторингу професійно-кваліфікаційного руху випускників закладів освіти. Зрозуміло,
що теперішні підходи щодо подання випускниками довідок про працевлаштування
перед «врученням» дипломів та анонімне опитування випускників фахівцями навчального закладу протягом перших 6 місяців їхнього трудового життя, є формальним, суб’єктивним та неефективним підходом.
Міжвідомчою робочою групою з розроблення нової вітчизняної моделі прогнозування потреби ринку праці в кваліфікованій робочій силі, створеній при Міністерстві соціальної політики України, розглядається питання персоніфікації інформації
щодо займаних посад, робочих місць, професій, рівня та типів професійних кваліфікацій, їх зміни стосовно всіх застрахованих осіб – платників соціального пенсійного
внеску.
Саме цей підхід дозволяє в стислі терміни та з незначними ресурсами створити
в країні нову модель проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних закладів.
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ
ОСВІТІ: ОГЛЯД ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Формування трудового потенціалу для сучасної економіки України неможливе
без професійної підготовки кваліфікованих робітників. У багатьох країнах професійно-технічну освіту (ПТО) вважають важливим чинником покращання ефективності виробництва, стимулювання розвитку та зростання конкурентоспроможності
економіки, зниження безробіття, а також інструментом для поліпшення становища
малозабезпечених верств населення. За даними Євростату, у 2013 році майже половина усіх учнів другого етапу середньої освіти у країнах ЄС навчалася за професійно-освітніми програмами, а для Чехії, Хорватії, Австрії та Фінляндії ця частка становила 70% та вище [1, с. 8].
Система ПТО України складається з професійно-технічних навчальних закладів
(ПТНЗ) незалежно від форм власності та підпорядкування, що провадять діяльність
у галузі ПТО, інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними,
що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників [2]. Складником системи ПТО також є професійне навчання робітничих кадрів безпосередньо
на виробництві. Підготовка кадрів у ПТНЗ здійснюється за 400 робітничими професіями.
Прийняття дієвих управлінських рішень щодо вирішення перелічених вище проблем може забезпечити лише якісна та повна статистична інформація. У статті В
статті 72 Закону України «Про освіту» визначено, що центральний орган виконавчої
влади у сфері статистики здійснює збір первинної статистичної інформації у сфері
освіти та її оброблення. Перелік показників, порядок збору та методика оброблення
статистичної інформації у сфері освіти погоджуються з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Деперсоналізовані статистичні дані розміщуються в мережі Інтернет для вільного доступу у форматі, зручному для копіювання
та оброблення.
Проведений аналіз показав, що сьогодні існує чотири джерела статистичних даних щодо діяльності системи ПТО в Україні:
І. Статистична звітність, що збирається Міністерством освіти і науки України
(МОН України).
ІІ. Статистична інформація, що публікується у виданнях Державної служби статистики України.
ІІІ. Статистичні індикатори за результатами проведеного Туринського процесу.
ІV. Статистична інформація Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(ЄДЕБО).
І. Статистична звітність, що збирається МОН України. ПТНЗ незалежно від підпорядкування та форм власності подають МОН України, а також управлінням освіти обласних та Київської міської держаної адміністрації статистичну звітність за
дев’ятьма статистичними формами:
1) форма № 1 (профтех) – зведена “Зведений звіт про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів” (річна). Містить: показники руху контингенту учнів, слухачів протягом навчального року; показники кількості учнів, слухачів,
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які взяли участь у державних кваліфікаційних іспитах, захисті дипломних проектів;
показники рівня працевлаштування, випуску за професіями, спеціальностями, спеціалізаціями; характеристики навчально-матеріальної бази, а також кількість педагогічних працівників залежно від посади на початок та кінець навчального року.
Основними регуляторами (з боку сфери праці) системи підготовки кадрів слугують
Національний класифікатор України ДК 003 «Класифікатор професій» (далі – КП) і
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – ДКХП) з його
галузевими випусками [3; 4];
2) форма № 2 (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу про
приймання учнів та слухачів на 1 вересня __ року” (річна). Складається з трьох розділів та містить кількісні показники прийнятих випускників шкіл, незайнятого населення, працівників;
3) форма № 3 (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу про
контингент учнів та слухачів за __ календарний рік” (річна). Містить кількісні показники руху контингенту учнів, слухачів протягом календарного року. Зазначаються
дані про кількість учнів, слухачів – випускників шкіл із зазначенням їх відповідного
рівня середньої освіти, які проходили первинну професійну підготовку у ПТНЗ, що
звітують, за галузями промисловості, статтю, соціальним станом, наявністю особових потреб;
4) форма № 4 (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу сільськогосподарського та меліоративного профілів про виробничу діяльність учбових
господарств за __ рік” (річна). Складається з п’яти розділів та містить показники виробництва і реалізації продукції рослинництва, продукції тваринництва, наявності
сільськогосподарських будівель, економічні показники діяльності учбового господарства (за його наявності), зокрема розміри доходу, чистого прибутку, рентабельності;
5) форма № 5 (профтех) “Зведений звіт про наявність тракторів, автомобілів,
сільськогосподарських та меліоративних машин у професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарського та меліоративного профілів станом на 1 січня
__ року” (річна). Містить інформацію про кількість тракторів, машин та обладнання,
яке використовується в рослинництві, тваринництві, транспорту, машин для меліоративних робіт (наявність на звітну дату, а також вибуття);
6) форма № 6-В (профтех) “Оперативний звіт про прийом до професійно-технічних навчальних закладів МОН на ___ навчальний рік” (річна). Охоплює статистичні
показники обсягів державного замовлення (з урахуванням молодших спеціалістів),
а також інформацію щодо їх фактичного виконання;
7) форма № 7-В (профтех) “Оперативний звіт про підготовку професійно-технічних навчальних закладів МОН до __ навчального року” (піврічна). Подано обсяги
державного замовлення (з урахуванням молодших спеціалістів) відповідно до значень, доведених постановою Кабінету Міністрів України та наказом Міністерства
освіти і науки України та інформацію щодо фактичного виконання цих обсягів;
8) форма № 8В (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу МОН
України про професійне навчання незайнятого населення за направленням служби
зайнятості за __ півріччя __ року” (піврічна). Відомості цієї форми охоплюють кількість випускників за назвами професій та обсяги надходження коштів від служби
зайнятості за професійне навчання незайнятого населення;
9) форма № 9 (профтех) “Звіт про навчально-виробниче обладнання і техніку
професійно-технічних навчальних закладів МОН України за __ рік” (річна). Містить
дані щодо одиниць найменувань обладнання на кінець року, яке було отримано та
вибуло за рік, у тому числі за термінами експлуатації.
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ІІ. Статистична інформація, що публікується у виданнях Державної служби статистики України. Держстат, починаючи з 1990 року, публікує узагальнену статистичну інформацію про функціонування національної системи ПТО у вигляді динамічних рядів щодо кількості: навчальних закладів; учнів; прийнятих учнів; підготовлених (випущених) кваліфікованих робітників.
В частині інформації щодо діяльності ПТНЗ використовуються такі форми звітності: форма № 1 (профтех) – зведена “Зведений звіт про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів”, форма № 2 (профтех) – зведена “Зведений звіт
про приймання учнів та слухачів до професійно-технічних навчальних закладів”;
форма № 3 (профтех) – зведена “Зведений звіт про контингент учнів та слухачів
професійно-технічних навчальних закладів”; форма № 1-ЗСО “Звіт про продовження
навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів”. Терміни надання адміністративних даних до
Державної служби статистики визначаються щорічними планами державних статистичних спостережень, що затверджуються нормативними актами Кабінету Міністрів України.
Розмір витрат на ПТО з урахуванням міжнародних порівнянь надається у сателітному рахунку освіти. Для визначення розподілу коштів, спрямованих на ПТО, за
постачальниками (провайдерами) послуг освіти використовується така інформація:
звіт про виконання державного та місцевих бюджетів за функціональною класифікацією, код 0930 (Професійно-технічні заклади освіти; професійно-технічні училища соціальної реабілітації) + % (експертно) витрат бюджетів за кодом 0970 + кошти
роботодавців (відповідно до EF.2.1 лише за видом економічної діяльності 80.22.2
(КВЕД)) + кошти домашніх господарств (відповідно до EF.2.2 лише за видом економічної діяльності 80.22.0 (КВЕД)) + кошти домашніх господарств на супутню продукцію для отримання освіти відповідного ступеня [5].
ІІІ. Статистичні індикатори за результатами Туринського процесу.
Система кількісних статистичних показників містить 21 індикатор, запропонований Європейським фондом освіти, Міжнародною організацією праці, ЮНЕСКО для
оцінки професійної освіти та навчання, а також здійснення міжнародних порівнянь.
Однак слід зазначити, що основна складність порівняння даних професійної освіти
та навчання на міжнародному рівні полягає у використанні кожною країною власних специфічних класифікацій та визначень у сфері ПОН, які відповідають економічному становищу в конкретній країні. Тому основним пріоритетом розвитку Туринського процесу є покращення якості статистичних даних, які використовуються при
розрахунку індикаторів [6].
ІV. Статистична інформація ЄДЕБО. Єдина державна електронна база з питань
освіти – автоматизована система накопичення, оброблення, зберігання та захисту
даних, у тому числі персональних, щодо закладів, які надають освітні послуги в Україні. ЄДЕБО є інформаційним джерелом для рейтингових систем конкурсного відбору,
отримання статистичних звітів, виготовлення документів про освіту. На сьогодні до
ЄДЕБО підключено близько 3000 ВНЗ та ПТНЗ (з відокремленими структурними підрозділами), освітніх установ та організацій, у тому числі центральні органи управління освітою, а також усі обласні департаменти (управління) освіти і науки, більше 50
районних та міських відділів освіти. В ЄДЕБО реалізовано автоматизоване формування статистичного звіту – Форма № 2 (профтех). З 2015 року ПТНЗ здійснюють формування замовлень на виготовлення документів про професійно-технічну (вищу) освіту
з використанням ЄДЕБО на виконання вимог Порядку замовлення, видачі та обліку
документів про професійно-технічну освіту державного зразка.
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Проблеми, пов’язані зі збором статистичної інформації
у системі професійно-технічної освіти
За даними опитування користувачів та упорядників системи ПТО, передусім
керівників ПТНЗ, представників департаментів ПТО облдержадміністрацій, представників обласних управлінь статистики, роботодавців, представників обласних
центрів зайнятості, яке відбувалося під час Туринського процесу у 2016 році. Респондентам було поставлено таке запитання: “Які існують проблеми зі збиранням
даних про ринок праці та їх використанням у цілях планування професійної освіти і навчання? Спробуйте розставити чинники, що перешкоджають такій роботі,
у порядку пріоритетності. Наприклад, чи є доступною інформація про вакансії, які
важко заповнити, та якщо так, чи використовується ця інформація для розроблення
кваліфікацій та у процесах планування підготовки кадрів?”
Відповіді членів робочих груп з 25 регіонів України на це запитання згруповано
з використанням багатокрокової типізації та технології, заснованої на статистиці
нечислових даних. Більшість представників системи ПТО в Україні (40%) вважають
основною перешкодою отриманню та збиранню статистичних даних про ринок праці та їх використанню у цілях планування ПТО нестабільну економічну ситуацію в
країні, через що у регіонах відсутні середньострокові прогнозні показники потреби
в робітничих кадрах. Суттєва частка типових висловлювань представників ПТНЗ та
сфери ПТО (27%) припадає на відсутність єдиної структури, яка опікується збиранням статистичних даних, її неактуальність, брак сучасних методологічних підходів
та методик обліку робочих місць. Слушними проблемами є неврахування статистикою ринку праці рівня тіньового працевлаштування, а також небажання більшості
роботодавців ділитися планами розвитку своїх підприємств.

Удосконалення форм статистичної звітності у професійно-технічній освіті
з урахуванням потреб ринку праці
Основні шляхи удосконалення існуючих форм звітності полягають у наступному:
•• узгодження переліку визначень (термінів) для форм статистичної звітності у сфері ПТО з визначеннями (термінами), прийнятими у Законі України «Про освіту»
•• запровадження анкетного опитування роботодавців, з метою розрахунку експертним шляхом показника закріплення випускників на робочому місці (у
професійному розрізі), рівня тіньової економіки, кількості малих підприємств
та підприємств приватного сектору;
•• у рамках модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО) передбачити створення реєстру ПТНЗ;
•• запровадження до форм статистичної звітності показника вартості здобуття
професійно-технічної освіти за професіями (або групами професій) та джерелами фінансування;
•• оновлення переліку показників, що відображають освітній процес у закладах
ПТО відповідно до професійних компетентностей та кваліфікаційних рівнів
Національної рамки кваліфікацій;
•• включення показників виконання вимог стандартів у сфері ПТО для осіб з особливими потребами з урахуванням їхніх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей;
•• включення показників, які відображають процес інтеграції системи ПТО з виробництвом (показники проходження виробничої практики в розрізі професій, кількості годин, місця проходження тощо);
•• моніторингове оцінювання якості ПТО;
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Запровадження цих шляхів дозволить отримати якісні статистичні дані, що
уможливлюватимуть ефективні дослідження динаміки ринку праці та перспективне прогнозування. Напрямом подальших досліджень є розробка методичних рекомендацій щодо визначення відповідності обсягів підготовки кадрів у ПТНЗ (за кваліфікаційною структурою) потребам регіонального ринку праці.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

На даний час в Україні здійснюється реформування системи професійно-технічної освіти. У 2015 році фінансування професійно-технічних навчальних закладів
здійснювалося за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
У рамках реформи децентралізації проходить процес передачі професійно-технічних навчальних закладів на утримання місцевих бюджетів.
Відповідно до прийнятих змін у бюджетному законодавстві з 1 січня 2016 року
із 798 професійно-технічних навчальних закладів 722 перейшли на фінансування з
місцевих бюджетів: з обласного бюджету та бюджетів міст обласного підпорядкування.
Передбачається, що після реформування системи професійно-технічної освіти
фінансування закладів здійснюватиметься з трьох джерел:
1) освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття
учнями закладів професійно-технічної освіти повної загальної середньої освіти та
професійної освіти за професіями загальнодержавного значення;
2) кошти місцевих бюджетів, які спрямовуватимуться на підготовку кадрів для
потреб регіональних ринків праці (регіональне замовлення);
3) кошти зацікавлених роботодавців (галузеве замовлення).
У професійно-технічній освіті працює 52 % жінок та 48 % чоловіків. Неоднакове
охоплення вищою освітою жінок і чоловіків та різні показники працевлаштування
випускників цих закладів обох статей свідчать про те, що виконання заходів програми не забезпечує досягнення її мети та потребує вивчення можливих причин.
Проведений аналіз показав, що залишаються популярними і фінансуються професії з комп’ютерних технологій, будівництва та транспорту, які є більш привабливими для чоловіків; жінки ж вибирають професії, які є менш оплачуваними. Про це
свідчать дані Держстату. Низький показник працевлаштування випускників нав
чальних закладів за окремими галузями знань показав неефективність та недоцільність підготовки чоловіків та жінок за певними професіями.
Аналізуючи ситуацію щодо становища жінок і чоловіків у цій сфері з’ясувалося,
що дуже мало доступних даних стосовно жінок і чоловіків, які навчаються та працюють у цих навчальних закладах. Крім того, різні джерела дають різні уявлення
про те, скільки чоловіків та жінок займається у закладах за різними галузями знань.
Основним джерелом, яке використовувалося для аналізу – Єдина державна електронна база даних з питань освіти. Проте на даний час у цій базі лише започатковано
збір інформації про кількість жінок і чоловіків, які навчаються та працюють у галузі
і деяка інформація, що запропонована для аналізу, ймовірно, потребує уточнення.
Розглядаючи гендерні проблеми у цій галузі, важливо мати дані стосовно того,
за якими спеціальностями більше навчається чоловіків, а за якими жінок; яким професіям віддають перевагу особи різних статей, та інформацію щодо випускників цих
закладів, які працевлаштовані (кількість і частка жінок і чоловіків), а також дані про
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те, хто їх навчає – працівників навчальних закладів – кількість та частка чоловіків і
жінок, які є викладачами.
Можна зробити висновок щодо відсутності ефективного механізму моніторингу
та аналізу потреб ринку праці у фахівцях, підготовка яких здійснюється у цих навчальних закладах, слабкої взаємодії навчальних закладів та роботодавців та неузгодженості планування підготовки і розподілу фахівців за кожною окремою галуззю знань.
Для впровадження гендерних підходів у процес підготовки бюджетних програм
у галузі освіти вироблено ряд рекомендацій, які стосуються доцільності врахування
гендерної складової при розробці документів, що використовуються в бюджетному
процесі системи освіти на наступні періоди та включення гендерно-сегрегованих
статистичних даних у систему звітності та планування.
Зокрема доцільно: пропагувати професії, актуальні на ринку праці; проведення
гендерно орієнтованої роз’яснювальної роботи серед молоді щодо вибору професії
без гендерних стереотипів, враховуючи потреби та можливості ринку праці на даний момент та з прогнозом на майбутнє; проведення інформаційної компанії стосовно підвищення зацікавленості жінок і чоловіків у виборі спеціальностей, які традиційно вважаються «чоловічими» або «жіночими»; забезпечити рівність у наданні
освітніх послуг чоловікам та жінкам з міста та із сільської місцевості.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Протягом кількох останніх десятиріч у вищій освіті України накопичувалися проблеми, що призвели до її суттєвої деформації і відставання від потреб суспільства та
від розвитку вищої освіти інших країн. Перша спроба їх вирішення була здійснена
ще у середині 1980-х років. Але наступні події – розпад СРСР, тривала фінансова криза, істотні зміни соціально-економічного устрою призвели до того, що вона виявилася невдалою. Більш того, намагання продовжувати реалізацію передбачених у ті
часи змін чи повернення до попередніх практик, які асоціювалися у багатьох людей
з відносно благополучними часами, лише поглиблювали кризу.
Ухвалений у 2014 р. новий Закон України «Про вищу освіту» [1] не вирішив багатьох проблем, але створив законодавчі передумови для початку виходу з кризи.
Втім для того, щоб закон працював, потрібно змінити значну кількість підзаконних
нормативних актів – постанов Кабінету Міністрів, наказів МОН тощо. На цей час це
здійснено лише частково. Ситуація ускладнюється тим, що деякі концептуальні зміни, наприклад, передача частини функцій від органів влади до інституцій громадянського суспільства, потребують унесення змін до Конституції України. Деякі застарілі норми містяться у великій кількості, здавалося б, далеких від освітньої проблематики законів та нормативних документів. Слід визнати і те, що не всі норми Закону
«Про вищу освіту» виявилися дієздатними. Закон містить певні суперечності як між
внутрішніми нормами, так і суперечить нормам деяких інших законів.
За три минулі роки відбулися суттєві зміни у законодавстві, що стосуються загальних питань. Зокрема, це дерегуляція, децентралізація управління, реформа системи державного управління тощо. Також відбуваються зміни і поза межами країни.
З’явилися нові документи, що істотно змінюють регулювання вищої освіти в європейському освітньому просторі. Революційно змінюються як технології навчання,
так і технології, які мають опановувати здобувачі вищої освіти. Широкі громадські
дискусії з освітніх питань також призводять до усвідомлення необхідності подальших кроків.
Одним з них стало прийняття 05 вересня 2017 р. нового Закону України «Про
освіту» [2], який став важливим етапом її подальшого реформування. Закладені у
цьому законі нові підходи частково вже враховані в Законі «Про вищу освіту». Але
більш важливі і концептуальні ідеї ще треба усвідомити, та після широкого громадського обговорення створювати нову редакцію Закону «Про вищу освіту».
Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС одним із ключових завдань є приведення українського законодавства у відповідність до регулятивних документів європейського освітнього простору. При цьому слід враховувати не тільки зміст регуляторних норм, але й їх правовий статус, який часто є рекомендаційним, методики
розробки та затвердження, систему інституцій, що приймають рішення та беруть
участь в їх розробці тощо. Зокрема, це стосується кваліфікацій вищої освіти, забез-
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печення її якості, поділу на галузі знань та спеціальності, залучення зовнішніх та
внутрішніх стейкхолдерів та іншого.
Показовими є відмінності між вимогами до внутрішніх систем забезпечення
якості вищої освіти, які містяться в ухвалених у 2015 р. Стандартах і рекомендаціях
щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (ESG) [3] і у статті
16 Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, європейські стандарти концентрують увагу на необхідності вироблення закладами вищої освіти із залученням внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів публічної політики забезпечення якості, що є
складовою стратегічного управління. Наш закон у цьому контексті говорить лише
про принципи і процедури та взагалі не згадує про політиків і стейкхолдерів. А вимога щодо публічності стосується лише освітніх програм, ступенів вищої освіти та
кваліфікацій. ESG говорить про необхідність заохочування студентів до активної
участі у розвитку освітнього процесу та відображення цього підходу при їх оцінюванні. Наш закон подібних вимог не містить, а на практиці в багатьох ЗВО оцінювання взагалі не враховує досягнення цілей освітньої програми і передбачених нею
результатів навчання. ESG вимагає, щоб заклади вищої освіти переконалися у компетентності своїх викладачів та застосовували чесні і прозорі процеси прийняття на
роботу та розвитку персоналу. А наш закон замість цього вимагає забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, а
також щорічного (рейтингового (стаття 32 закону)) оцінювання здобувачів вищої
освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярного оприлюднення результатів таких оцінювань. При цьому традиційне розуміння «підвищення кваліфікації» не відповідає значенню терміну «кваліфікація» в самому законі. А
університети вже декілька років змагаються у створенні невалідних рейтингів, які
базуються на випадкових показниках та критеріях і дають дуже викривлене уявлення про ефективність і результати роботи чи навчання учасників освітнього процесу.
За ESG заклади вищої освіти повинні забезпечити збирання, аналіз і використання
потрібної інформації для ефективного управління освітніми програмами та іншою
діяльністю. А за нашим законом – забезпечити наявність інформаційних систем для
ефективного управління освітнім процесом. Якщо підсумувати, то ESG вимагає забезпечення відповідності результатів навчання вимогам щодо кваліфікацій і потребам ключових стейкхолдерів, у тому числі через активну участь останніх у розробці
освітніх програм, належне ресурсне забезпечення і створення необхідних умов для
розвитку всіх учасників освітнього процесу. Натомість чинний закон, хоча частково
і перетинається з нормами ESG, робить акцент на створенні процедур та формальних вимог, наявність чи дотримання яких можна відносно легко перевірити під час
акредитації.
Актуальним є наближення наших переліків галузей знань та спеціальностей до
Міжнародної стандартної класифікації освіти [4]. При цьому, можливо, слід взагалі
відмовитися від поняття спеціальності, до якого у нас за традицією вкладають суттєво інший зміст, ніж МСКО, і перейти до прийнятої в МСКО трирівневої структури
«широка галузь – вузька галузь – деталізована галузь». Збереження чинної структури не тільки віддаляє нас від європейських норм, але і веде до постійного створення
порожнин у класифікації через намагання лобістів тих чи інших напрямів отримати
для них статус окремої спеціальності чи галузі знань. Так, через надмірний поділ деталізованої галузі МСКО 0811 – Crop and livestock production, у наших переліках зникли такі потенційно можливі спеціалізації, як: аграрний бізнес, виховання тварин,
ґрунтознавство, дресура, обслуговування ферм, технічне обслуговування ґрунтів
та води та ін. Надмірний поділ деталізованої галузі МСКО 1041 – Transport services
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призвів до зникнення важливої групи можливих за МСКО спеціалізацій, пов’язаних
з поштовими послугами та операціями. І водночас створив проблеми, пов’язані зі
штучним об’єднанням доволі різних за змістом і вимогами освітніх програм до спеціальностей 271 – Річковий та морський транспорт, 272 – Авіаційний транспорт,
273 – Залізничний транспорт, 274 – Автомобільний транспорт, 275 – Транспортні
технології (за видами).
Протягом останніх кількох десятиріч в Україні і світі відбувається масовізація вищої освіти. Від початку 1970-х до середини 2010-х р. за даними Інституту статистики ЮНЕСКО [5] відношення кількості здобувачів вищої освіти до загальної чисельності населення відповідного віку (Gross Enrollment Ratio) у світі зросло від 10 % до
32 %, в Західній Європі та Північній Америці – від 31 % до 76 %, в Україні – від 41 %
до 82 %. Незважаючи на поступове зростання питомої ваги «економіки знань», значна частина випускників закладів вищої освіти в Україні і світі не працює за спеціальністю. Є багато прогнозів, за якими сучасні студенти протягом своєї трудової діяльності будуть три чи більше разів змінювати професію, значна частина існуючих
професій зникне протягом короткого часу, натомість з’являться нові, ще невідомі
професії. За цих умов зміст вищої освіти все більшою мірою спрямовується на формування загальних компетентностей, які забезпечать випускникам здатність швидко адаптуватися до нових умов і вимог. Все більш актуальними стають міждисциплінарні освітні програми, вільний вибір студентами частини дисциплін, можливість
створення міжуніверситетських програм, зарахування результатів неформальної та
інформальної освіти, академічна мобільність студентів та викладачів.
Чинний закон частково передбачає такі можливості, але не задовольняє потреб,
які існують уже сьогодні, і тим більше тих, що існуватимуть завтра. Зокрема, можливість створення міждисциплінарних освітніх програм згадується лише одного
разу у ч. 1 ст. 18, де йдеться про участь у формуванні переліку спеціальностей вищої
освіти. Натомість прописані у законі вимоги щодо стандартів вищої освіти, ліцензування спеціальностей, акредитації освітніх програм, прийому на навчання та ін.
практично повністю блокують створення міждисциплінарних та міжуніверситетських програм.
Суттєвого коригування потребують норми щодо фінансування і економіки вищої
освіти. У цьому випадку складність полягає і в необхідності внесення змін до інших
законів, зокрема, до Бюджетного і Податкового кодексів України. Для цього потрібне загальне розуміння того, що у сучасному світі освіта, у тому числі й вища, є не
витратами бюджету невідомо на що, а важливим чинником економічного зростання
держави. Але для того, щоб це запрацювало в Україні, сама освіта має істотно змінитися. Зокрема, важливим є позбавлення від таких хвороб останніх десятиріч, як імітація освітньої та наукової діяльності, плагіат, фабрикація і фальсифікація результатів наукових досліджень, інших порушень академічної доброчесності. Новий Закон
України «Про освіту» зробив перший крок у встановленні законодавчих вимог щодо
академічної доброчесності. Зокрема, у ст. 42 визначено основні види порушень та
відповідальності за них. Але треба робити наступні кроки в законі про вищу освіту
та створювати внутрішню нормативну базу закладів вищої освіти.
Неякісна освіта вже сьогодні суттєво гальмує економічний розвиток держави через нездатність багатьох випускників не тільки створювати нові знання, інновації,
сучасні технології, але і ефективно використовувати те, що створено кимось іншим.
Вона стала однією з вагомих причин того, що Україна протягом останніх десятиріч
поступово втратила цілі галузі наукоємної промисловості. Все більше проблем через неконкурентоздатність продукції виникає і в тих галузях, що залишилися, які
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також потребують оновлення обладнання і технологій, а відтак і компетентних фахівців з вищою освітою.
Останнім часом істотно посилилися тенденції до зрівнялівки у вищій освіті. Прийнятий у 2014 р. закон про вищу освіту створив передумови для того, щоб на всіх
рівнях приділяти більше уваги різноманіттю і особливостям закладів вищої освіти,
здобувачів освіти, освітніх програм тощо. Ще більше можливостей надає новий закон України «Про освіту». Але закони не можуть швидко змінити психологію освітян, управлінців та здобувачів. Залишається чинною велика кількість інших нормативних документів (у тому числі поза освітнім законодавством), які суперечать не
тільки нормам, але і цілям та ідеології нових законів.
Разом з тим потрібні зміни і в законі про вищу освіту. Однією з них є виокремлення поняття регульованих кваліфікацій, які вимагають більш жорсткої (і часто різної) регламентації змісту вищої освіти, освітньої діяльності закладів, умов прийому
на навчання, підсумкової атестації тощо. У той же час для інших кваліфікацій регулювання має бути істотно послаблено.
Чинне законодавство значною мірою ототожнює вищу освіту із закладами вищої
освіти. Але вища освіта не зводиться до закладів, а заклади – до вищої освіти. За логікою чинних регулятивних документів європейського освітнього простору ключовою умовою для присвоєння певної освітньої кваліфікації є наявність у особи відповідних компетентностей та її здатність продемонструвати відповідні результати
навчання. Навчання у закладі вищої освіти при цьому стає не стільки умовою, скільки інструментом досягнення цих результатів. Ті самі результати можуть бути отримані особою в різних закладах вищої освіти і взагалі поза закладами. Тому сьогодні
провідні університети світу готові присвоювати кваліфікації особам, які отримали в
них лише частину результатів. Наше законодавство поки не дуже сприяє реалізації
такого підходу, хоча новий закон про освіту і передбачив можливість визнання результатів неформальної та інформальної освіти (ст. 8).
За часи економічної кризи у нас поступово забули про те, що заклади вищої освіти, і особливо університети, це не тільки освіта. Класичні моделі університетів висували на перше місце поряд з підготовкою фахівців також створення нових знань, передачу культури новим поколінням, виховання джентльменів тощо. Сьогодні багато
провідних університетів світу є важливими знаннєвими центрами. Важливими напрямами їх активності є створення інновацій, проведення прикладних досліджень,
експертиза проектів, консультування, культурна і просвітницька діяльність. Університети розробляють сценарії і прогнози розвитку для держав, регіонів, галузей, аналізують імовірні майбутні виклики та можливі відповіді на них тощо.
Як підсумок зазначу, що прийнятий у 2014 р. закон України «Про вищу освіту»
створив передумови для зупинення деградації і поступового розвитку вищої освіти
в нашій державі. Але попереду ще довгий шлях, який має передбачати як внесення
змін до цього закону, так і імплементацію його норм у підзаконних нормативних документах, внутрішніх документах і практиці закладів вищої освіти.
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ЗМІНА РОЛІ КЕРІВНИЦТВА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В НОВІЙ ПАРАДИГМІ ОСВІТИ1

Розвиток сучасної вищої освіти пришвидшується у всіх країнах світу, зростання мобільності студентів, викладачів, відкриття нових джерел інформації суттєво
змінюють попит на якісну освіту всіх стейкхолдерів. Дійсно, якщо 15-20 років назад можна було формувати стандартні навички у студентів, то вже сьогодні такі
випускники не мають шансів знайти високооплачувану роботу у конкурентному
середовищі. Вони неспроможні генерувати нові ідеї, проводити дослідження нових
викликів, які у сучасному глобалізованому середовищі зустрічаються майже повсюди. Подальше виховання таких спеціалістів суттєво збіднює нашу країну, оскільки
економіка повинна розвиватися, в першу чергу, за рахунок нестандартних рішень,
інновацій, ефективного застосування всіх наявних ресурсів.
Сучасний випускник університету повинен бути готовим не тільки для фахової
роботи, він має стати громадянином з високою соціальною відповідальністю, людиною, готовою боротися за досягнення економічного розвитку країни, соціальної
справедливості, модифікації застарілих норм. Стає зрозумілим, що кожен спеціаліст
має виконувати роботу, яка принесе додаткову вартість усій країні, окупить витрати
на його підготовку. Таким чином, продукування випускників для низькооплачуваних робіт не є доцільним в масштабах всієї держави. Університетам слід випускати
лише тих, хто дійсно готовий до конкурентної роботи в масштабах усього світу. Для
цього необхідно змінювати підходи до освіти, до її якості в навчальних закладах.
В останні роки в Україні здійснюються певні кроки в цьому напрямі. Зокрема,
був прийнятий Закон про вищу освіту в новій редакції [1], де основною вимогою
до підготовки студентів стала якість освіти. Було створено Національне агентство
із забезпечення якості вищої освіти, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти [2]. Суттєва робота проведена по
створенню державних стандартів вищої освіти, які повинні сприяти підвищенню
якості вищої освіти, вимогам ринку праці. Також усі університети були зобов’язані
розробити систему внутрішнього забезпечення якості, що мала формувати вимоги
до менеджменту закладу, його викладачів, студентів щодо нового підходу до гарантування якості на всіх рівнях навчального закладу.
Питання якості в останній час також активно досліджується вітчизняними науковцями. Зокрема, у роботі [3] представлено теоретико-методологічні основи забезпечення якості вищої освіти – тенденції та особливості стандартизації вищої освіти
як складової забезпечення якості вищої освіти в умовах європейської інтеграції та
глобалізації, а також розвиток на цій основі відповідної політики стандартизації та
трансформації управління вищою освітою в контексті формування культури якості вищої освіти. Також досліджена особлива роль студентоцентрованого підходу
до формування якості освіти в університетах. Було відзначено, що саме студенти
стають зацікавленими у підвищенні якості вищої освіти, що дозволяє їм отримати
конкурентні переваги на ринку праці. В той же час роль менеджменту університету
щодо гарантування якості вищої освіти розглянута ще не достатньо повно.
1

Робота підготовлена за підтримки Національного Ерасмус+ офісу в Україні.
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Метою даної роботи є визначення необхідних змін ролі керівництва університетів України для впровадження практики гарантування якості вищої освіти на всіх її
рівнях.
Серед проблем у впровадженні якісної вищої освіти можна виділити наступні:
1. Нерозуміння значною частиною студентів доцільності якості вищої освіти. На
сьогодні відсутність реально конкуретного ринку праці, невідповідність номінальних заробітних плат рівню життя, суттєва тінізація економіки, забюрократизованість отримання посад призводять до того, що студенти не цікавляться освітою як
складовою їх реальної підготовки до життя. У більшості випадків їх цікавить отримання диплому відповідного університету, який в сучасних умовах економіки України майже ніяк не розрізняється серед роботодавців [4].
2. Відсутність мотивації у керівників університетів підвищувати якість освіти за
рахунок відмови від частини студентів, що призведе до зменшення фінансування
закладу. Хоча в довгостроковій перспективі така політика спричиняє невиправний
репутаційний та фінансовий удар по університету, більшість керівників намагається зберегти фінансову стійкість у короткостроковій перспективі. З цієї причини всі
нормативні акти, присвячені підвищенню якості освіти, розглядаються ними як такі
собі віртуальні речі, що треба певним чином оформити на папері, але які не несуть
жодних суттєвих змін у функціонуванні закладу.
3. Відсутність реальної мотивації викладачам підвищувати рівень своєї роботи зі студентами. В наших університетах оцінюються всі види робіт, крім основної.
Наприклад, в більшості закладів оцінюється захист різного типу дисертацій, громадська, організаційна, наукова, методична робота, проте саме рівень викладання
та спілкування зі студентами фактично ніяк не оцінюється [5]. Більш того, падіння
зацікавленості студентів у якісній освіті дестимулює викладачів до реального саморозвитку, до покращення методик викладання.
4. Неготовність держави принципово вимагати значного підвищення якості вищої освіти в короткостроковій перспективі за рахунок вкрай болісного, але потрібного скорочення кількості університетів через зміну їх фінансування.
5. Неготовність роботодавців в своїй переважній більшості конкурувати за якісного випускника. Це пов’язано часто з непрозорістю ведення бізнесу в Україні, «сімейними» компаніями, значною плинністю кадрів, відсутністю чіткої перспективи
розвитку бізнесу.
Усі розглянуті проблеми стосуються всіх зацікавлених сторін, внаслідок цього
виникає зачароване коло, в якому ніхто персонально не зацікавлений у підвищенні якості освіти. Проте спрощення мобільності громадян України вже посприяло
підвищенню конкуренції на ринку праці: частина осіб змогла отримати більш високооплачувану роботу за кордоном. Очевидно, що розвиток цього процесу буде
здійснюватися достатньо швидко, що вимагатиме від усіх стейколдерів очевидних
та рішучих кроків.
Можна зазначити, що думка стейколдерів може бути узагальнена: немає економічної доцільності у підвищенні якості освіти. Таких чином, головною задачею
просвітницької роботи всіх державних органів, громадськості та освітян має стати
доведення факту, що якість освіти не є віртуальною частиною роботи, а має бути доданою вартістю для кожного студента. Насправді, саме такий підхід робить вивчення та впровадження культури якості економічно доцільним та важливим. Унаслідок
цього, будь-які дії з покращення якості навчання розглядають у макроекономічному
масштабі як стимулювання всієї економіки. Такий підхід вимагає постійного удосконалення складових якості на всіх її рівнях. Головна ціль будь-якої діяльності із
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забезпечення якості – розширення та покращення якості студентського досвіду. Це
має бути наріжним каменем при запровадженні будь-яких змін і заходів із забезпечення якості.
Велика роль має надаватися викладанню та підвищення його якості, оскільки
це повинно бути стратегічним завдання університету. Для цього кожен університет
повинен розробляти свої автономні документи, що визначають необхідні якості викладача кожного рівня. Наприклад, в університеті м. Единбург розроблений спеціальний документ [6], в якому вказані приклади передового досвіду викладачів усіх
ланок. Зокрема, для позиції старшого викладача або доцента вони містять чотири
групи критеріїв:
1. Підтримка викладання в університеті, яка включає отримання відзнак від студентської асоціації на основі опитувань; постійну наявність позитивних відгуків на
основі різноманітних опитувань, включаючи Національне опитування [7]; викладання онлайн-курсів; значний внесок у модифікацію освітніх програм департаменту чи кафедри; лідерство у запровадженні нової практики підтримки студентів;
значний внесок у «поступовий» розвиток у навчанні та викладанні, який визначається проректором з навчання.
2. Лідерство в студентській освіті, яке включає значний внесок у розвиток політики університетської освіти, що підтверджено участю у зовнішніх комісіях, робочих групах, комітетах; лідерство в університеті на рівні кафедри, наприклад при
організації нового затребуваного студентами курсу.
3. Поширення компетентності у студентській освіті, що підтверджується публікаціями з освітніх питань, участю у відповідних конференціях, створенням спеціальних онлайн-публікацій для студентів.
4. Зовнішня повага та визнання, яка включає запрошення викладача бути зовнішнім екзаменатором; участь у акредаційних та інших зовнішніх комісіях; внесок
у розвиток якості освіти в іншому університеті; отримання зовнішніх відзнак за викладання; позитивні рецензії від зовнішніх стейкхолдерів.
Інформація для розрахунку цих критеріїв збирається з усіх доступних джерел:
від самого викладача, від завідувача кафедри, керівництва університету, зовнішніх
джерел, анонімних опитувань студентів тощо. Завдяки цим критеріям викладачі
наразі змушені брати участь у чотирьох видах діяльності: викладання, дослідження,
адміністрування та академічне лідерство. Підвищення на посаді можливе лише при
досягненнях у всіх цих сферах.
За досвідом Великої Британії керівникам наших університетів слід бути готовим
до виділення значних коштів на підвищення кваліфікації викладачів. Це мають бути
обов’язково зовнішні тренінги для викладачів, що будуть незалежно надавати інформацію та можливості для їх професійного зростання. Наприклад, у згаданому
вище Единбурзькому університеті існує навіть спеціальний Інститут розвитку викладачів (Institute for Academic Development), який пропонує різноманітні можливості для удосконалення майстерності викладачів [8]. Він надає можливість отримати
так звану Единбурзьку викладацьку нагороду (Edinburgh Teaching Award). Насправді, це не конкурс на кращого викладача, а цікава програма професійного розвитку
викладачів, закінчення якої дає високий публічний статус й є важливим елементом
для академічного зростання викладача на вищу посаду. Частиною програми є написання публічного блогу («reflective blog») про свій викладацький досвід та найкращі
практики викладання. Завдяки цьому, в університеті запроваджують дискусію щодо
методів найкращого викладання та підтримки розвитку студентів.
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Як вже було зазначено, важливою частиною роботи викладачів є адміністративна. У цьому контексті надзвичайно важливим є проведення постійного моніторингу
освітніх програм, навчальних курсів, методики викладання. В Україні зараз розпочинається лише етап створення нових освітніх програм відповідних до нових державних стандартів вищої освіти, після чого слід очікувати акредитації цих програм.
Завдяки новому закону про освіту [9] в Україні дозволена інституційна акредитація
за принципом Великої Британії. Зокрема, в шотландській системі є зовнішня акредитація закладу в цілому, проте немає зовнішньої акредитації окремих освітніх програм, оскільки це зобов’язується робити сам університет. Відповідно, кожен університет має наступну модель забезпечення якості освітньої програми:
1. створення і запуск програми;
2. щорічний моніторинг по виставлених наперед цілях покращення програми.
Щороку ректорат кожного університету визначає кілька основних завдань, спрямованих до удосконалення освітніх програм, що включають засоби покращення викладання і навчання. У кінці навчального року керівники програм мають звітувати
про проведені заходи і отримані результати;
3. періодичний аудит (кожні 5–6 років) програми та її результативності на виході.
Без сумніву, йдеться не про те, щоб знайти помилки та когось карати, а про підхід
вдосконалення, при якому необхідно перебувати в постійному режимі покращення
програми та навчального досвіду студентів.
При проведенні всіх моніторингових заходів потрібно дотримуватися обов’язково принципу «замкненого кола», яке передбачає, що з кожного аудиту, опитування,
оцінки треба робити управлінські висновки, їх впроваджувати і комунікувати, які
зміни внаслідок цього відбулися. Це має стати частиною університетської культури
і практики. Слід взяти за правило, що ніякого опитування не слід проводити, якщо
керівництво не готово впроваджувати якісь зміни. Потрібно інвестувати час і зусилля у подальші дії.
Очевидно, що реалізація всіх запропонованих кроків не може спиратися на стандартний директивний стиль управління, а тому має змінитися роль керівників. Тепер вони мають стати лідерами, які залучають якомога більшу кількість викладачів
до сумісної роботи з покращання навчальних планів, курсів, рівня викладання, створюють атмосферу для вільного спілкування та дискусій, об’єктивної оцінки вкладу
кожного співробітника у розвиток університету. Не можна продовжувати практику
формальної оцінки результатів роботи чи формальної перевірки структурних одиниць. Задачею має бути не пошук винних, а способів покращення результатів, підвищення якості освіти в цілому.
Слід пам’ятати, що зростання якості освіти хоча і є дуже важливою задачею, проте є лише передумовою для формування культури якості в університеті, коли кожен співробітник та студент сприяють взаєморозвитку, підвищенню якості освіти
на всіх ланках. Тільки за таких умов можливий прогрес навчального закладу. Доки
ця практика не стане традицією, правилом університету, існує значна загроза до
формалізації цього процесу. Тому від керівників сучасного університету вимагається створення умов, що унеможливлять формальні процедури оцінки чи відсутність
розвитку якості освіти.
Висновки.
Підсумовуючи, можна зазначити, що у найближчий час керівництво університетів України стикнеться зі значними проблемами. Для їх вирішення необхідно:
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1. Визначитися, яка інформація з точки зору забезпечення якості є найбільш релевантною і зручною для відображення ситуації в даному навчальному закладі, і навчитися її регулярно збирати і аналізувати.
2. Упровадити систему щорічного моніторингу освітніх програм з залученням
зовнішніх експертів не на формальних засадах, що допоможе суттєво їх удосконалити.
3. Розширити залучення викладачів до адміністративної роботи та лідерства в
проектах.
4. Продовжити просвітницьку роботу для усвідомлення, що першочергову відповідальність за якість освіти несе сам навчальний заклад, кожен адміністратор та
викладач персонально, а система зовнішнього забезпечення якості має служити для
того, щоб система внутрішнього забезпечення якості конкретного університету давала результат і не діяла формально.
5. Запровадити в роботі принцип закритого кола («Close the loop»). З кожного аудиту, опитування, оцінки треба робити управлінські висновки, їх впроваджувати і
комунікувати, які зміни внаслідок цього відбулися. Це має стати частиною університетської культури і практики.
6. Сприяти залученню студентів до всіх форм надання фідбеку та участі у модернізації освітніх програм та курсів.
7. Запровадити не формальне, а реальне підвищення кваліфікації викладачів на
базі зовнішніх організацій, що сприятиме реальному удосконаленню якості викладання.
Усі запропоновані кроки мають здійснюватися за умови, що унеможливлять
формальні процедури оцінки роботи, убезпечать від суб’єктивності. Тільки за таких
умов можна говорити про початок зародження культури якості вищої освіти, без
якої неможливий розвиток українських університетів та їх успішна конкуренція з
європейськими та світовими закладами.
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ІННОВАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-НОВАТОРІВ
У наш час професія інженера характеризується великим попитом на ринку праці. Однак динамічні зміни у суспільстві, пов’язані з науково-технічним прогресом та
інноваційним розвитком держави, висувають нові вимоги до підготовки майбутніх
фахівців інженерного профілю. Як наслідок, традиційна модель підготовки інженерних кадрів, представлена освітою та наукою, в сучасних умовах є не досить ефективною. Тому наразі актуальними є питання, пов’язані з пошуком потенційних ресурсів
підготовки високоякісного інженерного персоналу, який, окрім належної академічної компетентності, здатний до творення нового, передового та націлений на прогрес суспільства у галузі науки і техніки.
Нині вищі технічні навчальні заклади України здійснюють різноманітну підготовку інженерних кадрів, зокрема, інженер-механік, інженер-енергетик, інженер-нанотехнолог, інженер-конструктор, інженер-будівельник, інженер-програміст, інженер
із автоматизованих систем керування виробництвом, інженер із науково-технічної
інформації, інженер із підготовки виробництва, інженер-дослідник та ін. [5]. Рівень
професійної компетентності таких фахівців залежить від об’єктивних та суб’єктивних
факторів їхньої підготовки у конкретному вищому технічному навчальному закладі.
Трикомпонентна модель «освіта – наука – інновації» підготовки фахівців, що
поєднує фундаментальну, дослідницьку та підприємницьку складові, активно запроваджується й функціонує у провідних інженерних закладах освіти. Флагманом у
цьому сенсі виступає Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [4; 8].
Освітній простір вищого навчального закладу науковцями розглядається по-різному: як навчальне середовище, як виховне середовище, або ж освітнє; як соціальне середовище, розвивальне середовище чи середовище суспільного розвитку та ін.
Однак його варто тлумачити як модель тієї чи іншої суспільної системи, в якій студенти осягають норми моралі, правила поведінки в суспільстві, основи та принципи
взаємин між людьми [6].
Реалізація інноваційної підготовки студентів інженерного профілю, а також формування особистості новатора, є можливим лише за активного включення їх у інноваційне середовище вищого технічного навчального закладу. Під інноваційним середовищем вищої школи розуміємо, насамперед, інноваційний потенціал навчального закладу як педагогічно доцільно організований простір, наповнений інноваційним змістом і формами організації інноваційної діяльності, що сприяє розвитку
інноваційного ресурсу особистості [1; 7]. Саме наявність інноваційних ресурсів особистості, які можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми, визначає її здатність до
створення, освоєння та використання нового.
Інноваційне середовище вищого технічного навчального закладу доцільно розглядати як системну взаємодію наступних факторів: психосоціального, стратегічного, інформаційно-змістового та організаційно-діяльнісного, просторово-предметного. Стисло розглянемо кожен із них.
Психосоціальний фактор, насамперед, передбачає взаємодію між суб’єктами інноваційного процесу (формальне та неформальне спілкування; комунікативна,
інтерактивна, перцептивна складові спілкування; співпраця, партнерство з висо-
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кокваліфікованими кадрами, що мають високий рівень розвитку інноваційного потенціалу; інноваційна спрямованість як студентів, так і викладачів та ін.).
Стратегічний фактор як тактика підготовки фахівців у вищій школі сприяє формуванню у суб’єктів інноваційного процесу сукупності спонукань та внутрішніх переконань стосовно професійного зростання (залучення студентів до інноваційної діяльності, мотивація до участі в інноваційних проектах, всіляка їх підтримка, заохочення та
ін.). Безумовно, якщо у вищому навчальному закладі немає чітких цілей та соціально
схвалених і прийнятих цінностей, то про підготовку новаторів годі говорити.
Інформаційно-змістовий фактор представлений нормативно-правовою базою,
що забезпечує інноваційний процес у вищому навчальному закладі (постанови, що
регламентують інноваційну діяльність у ВНЗ, договори щодо проведення науково-дослідних робіт та ін.). Це орієнтація освітнього простору на пріоритетні напрями інноваційної діяльності держави та відповідне інформаційне забезпечення.
Організаційно-діяльнісний фактор забезпечує інноваційний процес у вищій школі на організаційному рівні (інноваційна складова як компонент навчального плану,
інноваційні технології навчання, розробка та впровадження новацій, запуск стартап-шкіл на базі університету тощо).
Просторово-предметний фактор – це інфраструктура навчального закладу, матеріально-технічна база (створення у навчальному закладі інноваційних лабораторій
та центру координації інновацій, здійснення інноваційного менеджменту, фінансування, інвестиційні фонди, інноваційні екосистеми, наукові парки, стартап-школи,
наприклад, «Sikorsky Challenge» та ін.).
Таким чином, інноваційна підготовка у вищому технічному навчальному закладі,
представлена різними формами, сприяє формуванню особистості інженера як новатора.
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У контексті реформування системи вищої освіти України питання підвищення
її якості є одним із першочергових. Саме від того, наскільки якісною є освіта, залежить і конкурентоздатність закладів вищої освіти (ЗВО), і обсяг фінансових надходжень, і підвищення конкурентоспроможності випускників ЗВО, а також визнання
дипломів вітчизняних вишів як на європейському, так і світовому рівнях. Дієвим
інструментом для забезпечення якості освітнього процесу в ЗВО повинна стати
внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти,
яку заклади згідно із статтею 32 Закону України «Про вищу освіту» зобов’язані мати
[1]. Невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти є «забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату» [1].
Зазначену вище поправку до Закону України «Про вищу освіту» було внесено ухваленим у вересні цього року рамковим Законом України «Про освіту» [2].
З уведенням поняття «академічної доброчесності» у законодавчу сферу освіти
Міністерством освіти та науки України було рекомендовано закладам вищої освіти
«включити у внутрішню систему забезпечення якості процедури та заходи для реалізації принципів академічної доброчесності та розробити відповідну нормативно-правову базу (кодекси, положення, правила, пам’ятки тощо)» [3].
Разом з тим проведене Інститутом освітньої аналітики комплексне дослідження
дозволило визначити заклади вищої освіти, що вже мають досвід уведення у свою
діяльність основних практик сприяння академічній доброчесності.
Об’єктом проведеного Інститутом дослідження стали університети, академії й інститути, підпорядковані Міністерству освіти і науки України (МОН) та Міністерству
охорони здоров’я України. У межах дослідження здійснено огляд сайтів 172 вишів на
наявність кодексів честі студента, етичного кодексу викладача або їх аналогів (лише
для ЗВО, підпорядкованих МОН) і положень щодо протидії плагіату (за цим показником
досліджено сайти 206 ЗВО). Також було проведено стандартизоване опитування (реалізоване за допомогою ресурсу Google Forms) щодо існуючих практик сприяння академічній доброчесності, участь у якому взяли 139 представників адміністрацій вишів.
Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки:
–– кодекси честі студента або його аналоги виявлено на сайтах 27 ЗВО (що становить 15,5 % досліджених сайтів) та на сайтах 19 ЗВО – етичні кодекси викладача
або його аналоги (11 %);
–– окреме положення протидії плагіату чи його аналог виявлено на сайтах 26 вишів
(13 %); на сайтах 9 ЗВО (4 %) дане положення є складовою іншого документа;
для 18 вишів (8,7 %) правила перевірки на плагіат затверджені редакціями
наукових журналів для подання робіт на публікацію. Варто зауважити, що лише
у 25 ЗВО в оприлюднених положеннях про плагіат наведено приклади програм
і сервісів, за допомогою яких можна здійснити перевірку;
–– за результатами опитування представників адміністрації вишів, кодекси честі
студента у відкритому доступі мають 26 ЗВО, у закритому доступі або в папе-
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ровому вигляді – 6 ЗВО; етичні кодекси викладача в публічному доступі у 23
ЗВО, у закритому доступі або в паперовому вигляді у 5 ЗВО; окремі нормативні
документи щодо протидії плагіату у відкритому доступі мають 18 вишів, у закритому доступі або в паперовому вигляді – 11 ЗВО, ще у 9 ЗВО процедури для
запобігання та протидії плагіату є складовою іншого документа.
Разом з тим наявність нормативних документів ще не вказує на їх якість, оскільки усі виявлені документи відрізняються за обсягом, формою та змістом. З огляду на
це було проведено контент-аналіз кодексів. Так, умовно за формою кодекси ми поділили на повноцінні документи (складаються з кількох розділів, преамбули, достатньо деталізовані); брошури (складаються з 2–3 текстових частин і містять загальні
твердження); прості короткі переліки (стислий виклад переважно одним абзацом,
на кшталт присяги); розділ в іншому нормативному документі (складається з 2–3
текстових частин). Лише у 14 ЗВО кодекс честі студента чи його аналог з іншою назвою і в 11 ЗВО етичний кодекс викладача чи його аналог представлено у вигляді
повноцінного документа, при цьому в 6 вишах це спільний документ, норми якого
поширюються на всіх представників академічної спільноти закладу.
Здійснений контент-аналіз дозволив констатувати, що в існуючих кодексах честі
студента чи їх аналогах більшу увагу приділено загальним принципам, меншу – вимогам щодо самостійності виконання завдань і зовсім мало – принципам поваги до
авторського права. Проаналізовані етичні кодекси викладача більше, ніж кодекси
честі студента та їх аналоги насичені загальними принципами доброчесності. Також
варто відзначити в цих документах популярність тез про повагу до учасників освітнього процесу, зокрема толерантність та неупередженість при оцінюванні рівня
знань. Проте визначення ключових понять наявні менше ніж у половині етичних
кодексів викладача, а принципи контролю та пропагування академічної чесності
майже так само непопулярні, як і тези щодо поваги до авторського права.
За відповідями представників адміністрацій ЗВО, у понад 60 % вишів практикується автоматизована перевірка робіт на плагіат, найбільш популярними програмами для перевірки на плагіат є Etxt.ru; Advego Plagiatus; Anti-Plagiarism (розробка
Хмельницького національного університету), а відповідальність за перевірку робіт
на плагіат покладено на наукових керівників та кафедри; у випадку публікацій – на
видавничий відділ. Перевірку проходять передусім магістерські дипломні роботи,
на другому місці – кандидатські, на третьому – бакалаврські дипломні роботи.
Проте здебільшого випадки виявлення плагіату закінчуються вживанням «м’я
ких заходів» щодо порушників, а саме: повернення роботи виконавцю і зарахування
переробленої роботи після повторного подання; усними зауваженнями. Серед найбільш поширених практик упередження плагіату респонденти зазначили проведення інформаційної роботи зі студентами.
Таким чином, проведене дослідження дало можливість узагальнити досвід запровадження практик академічної доброчесності, наявний в українських вишах. Це
дозволило з огляду на прийняття Закону України «Про освіту» і внесення змін до
статті 16 Закону України «Про вищу освіту» окреслити потребу в подальшому поширенні серед академічної громади принципів доброчесності як необхідної складової
внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
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Молодь відіграє особливу роль у житті суспільства, яка визначається наступними чинниками:
–– молодь є великою соціальною демографічною групою (в окремих країнах Азії,
Африки, Латинської Америки вона складає до половини всього населення), що
займає значне місце у виробництві і виступає основним джерелом поповнення
трудових ресурсів;
–– молодь є основним носієм інтелектуального і фізичного потенціалу суспільства
(володіє великими потенційними здібностями до оновлення праці, технічної
та культурно-художньої творчості, продуктивної діяльності в усіх сферах людського буття);
–– молодь має велику соціальну та професійну перспективу (швидше за інші
соціальні групи суспільства оволодіває новими знаннями, професіями і спеціальностями) [2].
У найширшому сенсі поняття «мобільність» можна визначити як здатність (готовність) до руху, змін. Саме слово «мобільність» походить від латинського «mobili
tas» [3, с. 238–239] і увійшло до основних європейських мов не пізніше кінця XV ст.
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає «мобільність»
як іменник до слова «мобільний», а останній, у свою чергу, як:
–– здатний до швидкого пересування, рухливий;
–– здатний швидко орієнтуватися в ситуації, знаходити потрібні форми діяльності» [1, с. 682].
Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), яка є міжнародною організацією, що об’єднує 34 країни світу (більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші),
більшість з яких є державами із високим доходом громадян та високим ІРЛП, що дає
привід розглядати їх як розвинені. Можна також відстежувати активну співпрацю
ОЕСР з країнами, які не є членами організації (зокрема, з Україною), в рамках міжнародних заходів, спеціалізованих програм тощо.
Із кожним наступним роком студентська молодь стає все більш мобільною, що
сприяє збільшенню можливостей в системі вищої освіти на міжнародному рівні.
Багатонаціональні вищі навчальні заклади використовують науку, техніку, інженерію та математику STEM (абревіатура STEM означає: S – science, T – technology,
E – engineering, M – mathematics) сфери навчання, а також бізнес, адміністрування та
право. Саме ці навчальні дисципліни відіграють головну роль в інноваціях та створюють можливості для роботи.
Близько однієї третини мобільних студентів в ОЕСР, зарахованих до сфери навчання STEM, розбиті наступним чином:
–– машинобудування, виробництво і будівництво (17 %);
–– природничі науки, математика та статистика (10 %);
–– інформація і комунікаційні технології (6 %);
–– бізнес, адміністрування та право (28 %) [4].
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Проте мобільні студенти більше зацікавлені дисциплінами STEM на рівні доктора (59% мобільних студентів ОЕСР).
У даний час у світі активно діють кілька невеликих лідерів інновацій, які працюють у залученні талантів: Австрія (18 міжнародних учнів на 100), Бельгія (12 на
100), Люксембург (22 на 100) та Швейцарія (20 на 100). Деякі країни Східної Європи (Естонія, Латвія, Литва та Словацька Республіка) менш успішні у цій сфері, проте
теж інтегровані в мережі мобільності, і також відчувають на собі більшу зовнішню
мобільність (рисунок).
Міжнародне зарахування на бакалаврські програми залишається відносно низьким (нижче 5 % у половині країн, для яких дані доступні, і нижче 10 % у більш ніж
80% країн, що розглядаються). Проте є й такі країни, що більш стабільні на міжнародному рівні на цьому етапі освіти: Австралія (13,3 %), Австрія (18,4 %), Люксембург (25,5 %), Нова Зеландія (16 %) та Велика Британія (14 %).
Міжнародна підготовка студентів значно зростає на рівні магістра. По всій території ОЕСР в середньому більше ніж один міжнародний студент серед кожних десяти місцевих навчається в країні еміграції на цьому рівні. Відсоткова доля у вступі
студентів подвоюється між рівнями бакалавра та магістра в двох третинах країн.
У Швеції в чотири рази більше іноземних студентів навчається на рівні магістра, ніж
на рівні бакалавра (9,9 % проти 2,4 %), в той час як в Австралії (42,6 % проти 13,3 %),
Данії (18,0% проти 5,6 %) та Норвегії (6,6 % проти 2 %) ця цифра в три рази більша [4].
Найбільша кількість студентів на рівень магістра поступає в Австралії та Великобританії (36,9 % проти 14 %), оскільки обидві країни вже були переконливими отримувачами іноземних студентів на рівні бакалавра. Австрія, навпаки, здається менш
привабливою для студентів на рівні магістра, тому що надходження до неї схожі із

Рисунок. Вхідна мобільність студентів у сфері вищої освіти,
за рівнем ISCED (2015 р.)

Джерело: OECD (2017), Education at a Glance 2017 : OECD Indicators, OECD Publishing,
Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en.
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тими, що й на рівні бакалавра. Подібна тенденція у Південній Кореї (6,4 % проти
1,4 %) та Туреччині (4,2 % проти 1,3 %), де збільшення припливу студентів помітно
між програмами бакалавра та магістра.
Збільшення припливу студентів з магістерських до докторських програм менш
однорідне, ніж програм бакалавра до магістра. Дані особливо вражаючі по Австралії
(зниження з 42,6 % до 33,8 %), Німеччині (з 12,9 % до 9,1 %), Угорщині (з 14,1 % до
7,2 %), Латвії (з 12,7 до 8,8 %) та Литві (з 6,8 % до 3,9 %). Докторські програми у невеликих науково-дослідних та інноваційних компаніях Бельгії, Ірландії, Норвегії та
Швеції теж залучають значну частину іноземних студентів.
Навчання за кордоном – це можливість отримати якісну освіту, набути навички,
які не можна опанувати вдома і наблизитися до місцевих ринків праці, що призведе
до вищої віддачі від освіти. Таке навчання теж розглядається як спосіб підвищити
рівень працевлаштування на глобалізованому ринку праці. До інших мотиваційних
переваг входить бажання розширити знання щодо способу життя інших народів та
покращити мовні навички, особливо з англійської мови. Для країни походження мобільні студенти вважаються втраченим талантом.
У інноваційному аспекті мобільні студенти можуть сприяти поглинанню знань,
модернізації технологій та розбудові потенціалу в їхній країні, якщо повернуться
додому після навчання або підтримуватимуть міцні зв’язки з громадянами вдома.
Мобільні студенти мають змогу отримувати знання, які часто передаються через безпосередні особисті взаємодії, що дозволяє їхній рідній країні інтегруватися
в глобальні мережі знань. Студенти, які вирушають навчатися за кордон, мають потенційну цінність як майбутні вчені. На додачу до цього, мобільність студента більш
глибоко формує майбутні міжнародні наукові зв’язки із співпраці, ніж спільна мова,
географічна чи наукова близькість.
У 2015 р. в країни ОЕСР подорожувало близько 3,3 млн студентів заради досягнення різноманітних цілей у навчанні. Переміщення талановитих людей залишається дуже концентрованим, сильно зорієнтоване на історичні закономірності та
сформоване факторами близькості. Лідери із прийому іноземних студентів – це розвинені англомовні економіки: США (30 % від загальної кількості іноземних студентів у регіоні ОЕСР), Великобританія (14 %) та Австралія (10 %). Проте Франція та Німеччина також залучають значну кількість студентів. Найчастіше мобільна молодь
в країнах ОЕСР походить із Китаю (20 %), Індії (7 %), Південної Кореї та Саудівської
Аравії (від 2–3 %).
Останніми роками простежується пряма залежність між активністю із впровадження освітніх програм та їх відкритістю на міжнародному рівні. Кількість іноземних студентів, які навчаються за програмами підвищення кваліфікації, поступово
зростає. Зокрема, в середньому по країнах ОЕСР цей показник складає 5,6 % від загальної кількості студентів у сфері вищої освіти, понад 25 % припадає на докторантуру (таблиця).
Моделі студентської мобільності на прикладі докторських програм показують
відносну концентрацію іноземних студентів на різних рівнях освіти, що свідчить
про якісний показник привабливості освітніх програм у різних країнах. На це впливають наступні фактори:
–– значна обмеженість можливостей для студента в рідній країні;
–– прибуток від інвестування в міжнародні дослідження, особливо в престижні
установи, може суттєво відрізнятися на різних рівнях вищої освіти;
–– студенти змушені подорожувати і жити за кордоном через своє соціально-економічне становище.
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Міжнародна студентська мобільність та іноземні студенти
в системі вищої освіти (2015 р.)

Та б л и ц я

Частка міжнародних або іноземних студентів за рівнем
вищої освіти
Кількість
Короткий
іноземних
Вища
цикл
Бакалавр Магістер Доктор студентів,
освіта
програм
ський
ський
ський
тис. осіб
загалом
вищої
рівень
рівень
рівень
освіти

Австралія
Австрія
Бельгія
Канада
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Угорщина
Люксембург
Нідерланди
Нова Зеландія
Норвегія
Польща
Португалія
Швеція
Швейцарія
Великобританія
США
Загальна кількість ОЕСР
ЄС загальна сума

15,5
15,9
11,2
6,4
10,3
5,2
7,7
9,9
7,7
7,1
45,9
11,2
21,1
3,6
2,6
5,0
6,2
17,2
18,5
4,6
5,6
8,4

6,6
1,1
2,4
2,6
14,1
4,7
0,0
0,5
10,4
0,0
32,3
0,7
0,0
3,0
0,2
5,2
2,2
2,5
4,

13,3
18,4
8,6
4,8
5,6
3,9
5,2
7,3
4,7
5,0
25,5
8,7
16,0
2,0
2,4
2,9
2,4
9,8
14,0
3,8
4,3
6,2

42,6
19,0
17,7
11,9
18,0
7,1
12,3
13,3
12,9
14,1
71,1
15,1
24,3
6,6
3,3
6,1
9,9
28,5
36,9
9,5
11,5
12,4

33,8
27,0
42,3
24,4
32,1
10,7
19,9
40,1
9,1
7,2
87,0
36,2
46,2
20,5
1,9
21,2
34,0
54,3
42,9
37,8
25,7
21,7

294 438
67 691
56 453
171 603
32 264
2 859
23 142
239 409
228 756
21 707
3 163
86 189
57 091
9 530
43 988
16 888
26 672
50 591
430 833
907 251
3 296 496
1 521 795

Джерело: складено автором на основі OECD (2017), Education at a Glance 2017 : OECD
Indicators, OECD Publishing, Paris [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.
org/10.1787/eag-2017-en.
Усе це створює сприятливий клімат для доступу до більш досконалих освітніх
програм. Для країни базування закордонних студентів створюються серйозні стимули для інвестування у всі етапи вищої освіти, особливо на рівні докторанта, тому
що випускники саме цього рівня роблять достатньо великий внесок у дослідження,
розробки, інновації та вирішення соціально-економічних проблем.
Зростання міжнародної мобільності студентів у значній мірі впливає на національні фонди талантів. Це стосується ряду країн Східної Європи: Словацької Республіки (14,5%), Литви (7,7%), Естонії (7,6%) та Латвії (6,7%); а також малих європейських країн: Ірландії (7,1%) та Норвегії (6,8%). Три четвертих студентів Люксембургу навчаються на програмах іноземних вищих навчальних закладів.
Отже, залучення мобільних студентів, особливо якщо вони постійно перебувають
в країні, є способом доступу до глобального фонду талантів, компенсації слабких
освітніх можливостей на нижчому рівні освіти, підтримки розвитку інноваційних та
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виробничих систем та пом’якшення впливу старіючого населення в багатьох країнах ОЕСР. Однак не варто забувати про існування ризику витіснення кваліфікованих
національних студентів з вітчизняних вищих навчальних закладів. Адже завжди існує спокуса віддати перевагу іноземним студентам в освітньому процесі країни, які
генерують вищі доходи з вищою оплатою навчання.
Список використаних джерел

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов.
ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
2. Головенко В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті / В. А. Головенко. – К., 1997. –
159 с.
3. Dictionary of the Derivations of the English Language. – London and Glasgow : William Collins,
Sons and Company, 1872. – 377 p.
4. OECD (2017), Education at a Glance 2017 : OECD Indicators, OECD Publishing, Paris [Електрон
ний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en.
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О. В. ТКАЧУК

ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ
ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Один із основних критеріїв, який оцінює ефективність національної системи вищої освіти є позиція університетів країни в міжнародному рейтингу. Кожній країні
виставляється оцінка, яка визначається як результат ділення кількості її освітніх закладів, які потрапили до рейтингу на середню їх позицію. Метою врахування цього
критерію є можливість отримати загальне уявлення про позицію кожної країни в
загальних рейтингових таблицях. Проаналізуємо найбільш відомі світові рейтинги.
QS World University Rankings – рейтинг кращих ЗВО по всьому світі за 6 показниками: академічна репутація, думка роботодавців і кар’єрний потенціал, співвідношення викладачів/студентів, цитування на факультет, коефіцієнт іноземних студентів і коефіцієнт іноземних викладачів (відповідно у кожного показника є своя вага,
яка і показує його вплив при формуванні рейтингу).
Академічна репутація (40 %) Найвища вага виділяється на основі оцінки академічної репутації установи. Вона визначається на основі академічного аналізу QS
World University Rankings, який в свою чергу поєднує експертні висновки понад
70000 осіб у вищих навчальних закладах щодо якості викладання та дослідження
у світових університетах. З точки зору масштабів і обсягів академічна репутація є
засобом вимірювання настроїв в академічній спільноті.
Думка роботодавців і кар’єрний потенціал (10 %). Студенти продовжуватимуть
сприймати університетську освіту як засіб, за допомогою якого вони зможуть отримати цільову підготовку для ринку праці. З цього випливає, що оцінка того, наскільки успішні інститути забезпечують надання цієї підготовки, має важливе значення
для ранжирування, основною аудиторією якого є глобальне студентське співтовариство.
Співвідношення викладачів/студентів (20 %). Якість навчання – це показник,
який має для абітурієнтів важливе значення при виборі ВНЗ, зазначених в рейтингу.
Цей показник важко виміряти, але було визначено що співвідношення викладачів
до кількості студентів найбільш ефективно відобразить якість навчання. Він оцінює
наскільки установи можуть надати студентам доступ до викладачів і репетиторів, і
визначає, що велика кількість викладачів на одного студента зменшить навчальне
навантаження на кожного окремого викладача.
Цитування на факультет (20 %). Навчання є одним із ключових елементів місії
установи. Інший – результат дослідження. Система QS вимірює якість інституційної дослідницької діяльності, використовуючи метрику « Цитування на факультет».
Для обчислення підсумовується загальна кількість цитат, отриманих за усіма документами, що випускаються установою протягом п’ятирічного періоду, за кількістю
викладачів у цій установі.
Коефіцієнт іноземних викладачів/ Коефіцієнт іноземних студентів (5 %). Інтернаціоналізація в університеті дає свої відповідні переваги. Здатність залучати викладачів та студентів з усього світу свідчить про те, що він володіє сильним міжнародним брендом. Це передбачає надзвичайно глобальний погляд: по суті, для
установ, що працюють у міжнародному секторі вищої освіти. Це також забезпечує як
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студентів, так і співробітників обміном найкращими практиками та переконаннями. Обидва ці показники мають 5 % від загальної суми [1].
Times Higher Education World University Rankings – щорічне видання університетських рейтингів за версією журналу Times Higher Education (THE). У своїх дослідженнях вони використовують 5 показників (13 індикаторів), за допомогою яких формують загальну рейтингову оцінку університетів (таблиця) [2].

Та б л и ц я
Показники та індикатори
за версією Times Higher Education World University Rankings

Показник

Промисловий дохід
від інновацій

Інтернаціоналізація
Навчання – навчальне
середовище

Дослідження – обсяг,
доходи та репутація

Цитати – дослідження
впливу

Індивідуальний індикатор

Прибуток, отриманий від науково-дослідницької
діяльності від реального сектору економіки в
перерахунку на одного наукового співробітника
співвідношення іноземних та вітчизняних
викладачів
співвідношення іноземних та вітчизняних студентів
оцінка якості викладання в університеті з боку
академічної спільноти
коефіцієнт кандидатів на 1 викладача
коефіцієнт допущених студентів на 1 викладача
розмір прибутку університету в перерахунку
на одного співробітника
співвідношення випускників з докторським
ступенем (PhD) і випускників з іншими ступенями
дослідження репуатції (дослідження)
дохід від досліджень (масштабований)
кількість наукових публікацій в розрахунку
на одного співробітника
розмір прибутку від науково-дослідної діяльності
в перерахунку на одного наукового співробітника
Вплив цитування (нормалізована середня цитата
на папір)

Відсоткова
вага, %

2,5
3
2

15
6
4,5

2,25
2,25
19,5
5,25
4,5

0,75
32,5

Academic Ranking of World Universities – найавторитетніший рейтнг в сучасному
світі. Першим із світових університетських рейтингів став складений у червні 2003
р. Інститутом вищої освіти Шанхайського університету (Китай) «Рейтинг університетів світового класу» («Ranking of World Class Universities»), або Шанхайський рейтинг. Початковою метою складання рейтингу було оцінити рівень відставання китайських університетів від провідних університетів на світовому рівні. Після оприлюднення цей рейтинг отримав безліч схвальних відгуків і наразі вважається одним
із найбільш авторитетних і виважених світових рейтингів ЗВО.
Згідно з принципами Шанхайського рейтингу рейтинг університетів світового
рівня розраховується за такими критеріями:
1) якість освіти (10 %), що визначається кількістю випускників університету, які
здобули Нобелівську премію або особливі відзнаки у своїх галузях (зокрема медалі
Всесвітньої спілки математиків);
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2) рівень викладачів (40 %), що розраховується у двох субкатегоріях: кількість
викладачів – лауреатів Нобелівської премії і спеціальних відзнак у своїх галузях –
20 %;
3) частота цитування праць викладачів у 21 предметній категорії за версією ISI
Highly Cited – 20 %;
4) результативність наукових досліджень (40 %), що визначається з огляду на
кількість публікацій у провідних академічних журналах світу;
5) своєрідна «академічна щільність» університету (10 %), коли результати, набуті за першими трьома критеріями, діляться на кількість постійних викладачів університету [3].
Останнім часом інтенсивно розробляється європейський рейтинг світових університетів U-Multirank. Його появі передувала розробка системи класифікації вищих
навчальних закладів U-map, що дає можливість зіставляти справді порівнювальні
університети. Цей рейтинг оцінюватиме університетську діяльність за п’ятьма основними напрямами:
1) викладання і навчання (чотири індикатори);
2) дослідницька активність (дев’ять індикаторів);
3) передавання знань (вісім індикаторів );
4) інтернаціоналізація (шість індикаторів);
5) регіональна включеність (п’ять індикаторів).
Базові методологічні принципи цього рейтингу передбачають, що його результати не будуть підсумовуватись у загальний бал. Також не буде фіксованої «ваги» для
окремих індикаторів, і, відповідно, рейтинги будуть інтерактивними, або ж користувальними [4].
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ
ПРОЯВІВ КОРУПЦІЇ
Найбільш важливим та складним для вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО) є
процес забезпечення академічної доброчесності, необхідність якого передбачено ст.
41 Закону України «Про освіту» в рамках забезпечення якості освіти [3]. Ключовим
завданням при цьому є визначення навчальними закладами найбільш ефективних
ініціатив, які спрятимуть академічній доброчесності та знизять академічну нечесність у вищій освіті. Для досягнення цього потрібно розробити дієву систему забезпечення та впровадження низки заходів щодо дотримання академічної доброчесності. З цією метою варто розробити й обов’язково передбачити у політиці з академічної доброчесності ЗВО передусім правове підґрунтя щодо усунення проявів корупції
та хабарництва й встановлення відповідальності за порушення. До найбільш розповсюджених проявів академічної недоброчесності віднесено корупцію і хабарництво.
Зокрема, за даними опитування «TNS Ukraine», корупція в освіті України складає
близько 35 %. Щорічні дослідження Transparency International (глобальної антикорупційної неурядової організації) щодо оцінки громадського сприйняття корупції
в освіті засвідчують широкий спектр її розповсюдження в різних країнах та показують, що жодна країна не позбавлена цього явища [2]. К.А.Кононенко відзначив, що
корупційними діями в освітній галузі у країнах Європи та США вважаються не тільки хабарництво, а й фальсифікація, шахрайство, спотворення інформації, різноманітні порушення професійної етики, порушення контрактних умов, невмотивовані
витрати [1]. У Global Corruption Report: Education 2013 визначено такі типові форми
та сфери концентрації корупції у сфері вищої освіти:
–– нелегальні оплати при вступі;
–– протекціонізм при призначенні на викладацькі та адміністративні посади;
–– хабарництво при оцінці якості знань та поселенні до гуртожитків;
–– політичний чи корпоративний вплив при проведенні досліджень;
–– плагіат, неналежне рецензування наукових робіт;
–– маніпулювання даними під час працевлаштування випускників;
–– невиправдане отримання дипломів при неналежній організації дистанційного
навчання [5].
У той же час, прагнення до збільшення джерел фінансування через впровадження фінансової автономії, посилення необхідності фінансування наукових досліджень та комерціалізація наукових продуктів викладачів, зменшення державного
фінансування навчання студентів, девальвація заробітної плати професорсько-викладацького складу зумовлюють появу мотивів та можливість для корупційних
практик. У деяких країнах багато студентів та викладачів отримують певний зиск
від системної корупції у вищій школі.
У законодавчому полі до причин, які зумовлюють правове підґрунтя, віднесено
хабарництво та плагіат. Факт отримання (ст. 368), давання (ст. 369) чи провокації
хабаря (ст. 370) відповідно до Кримінального кодексу України є злочином, за який
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передбачена кримінальна відповідальність. У ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» зазначається, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності [4]. В Україні у ЗМІ є багато
інформації про наявність хабарництва у закладах вищої освіти, проте порушених
кримінальних проваджень незначна кількість. Отже, під час проведення навчальних
заходів щодо забезпечення і дотримання академічної доброчесності для студентства та професорсько-викладацького складу, необхідно належну увагу приділяти
ознайомленню з можливими ознакам хабарництва, нормативно-правовій регламентації цього явища, відповідальності за його виявлення та заходам щодо запобігання проявам. Політикою академічної доброчесності варто передбачити усі можливі
умови провокації, виявлення і дії щодо фіксації хабарництва, приділити належну
увагу процедурам, які має виконати студент щодо фіксації вимагання хабаря. Тобто,
внутрішнім документом ЗВО потрібно визначити правові процедури запобігання та
виявлення хабарництва серед учасників освітнього процесу ЗВО й довести таку інформацію до їх відома.
Transparency International виділяє такі елементи політики академічної доброчесності, які варто застосовувати у сфері вищої освіти [5]:
1. Доступ до інформації. Доступ до законодавства про інформацію є одним із
найпотужніших інструментів для боротьби з корупцією. Проекти та програми, які
пропонують студентам використовувати доступ до інформаційних законів для вдосконалення освітніх послуг показують, що всі члени суспільства можуть вимагати
підзвітності від державних служб. Залучення молодих людей до процесу підвищення рівня прозорості у своїх освітніх системах може дати їм навички та бажання вимагати прозорості у широкому розумінні.
2. Гарантія якості. Забезпечення якості може запобігти корупції шляхом забезпечення стандартів та вимог, що дотримуються всіма університетами, та оцінки
фактичного надання освітніх послуг на основі міжнародних порівнянь. Вони також
можуть створювати важливі канали звітності для надання інформації про установи
майбутнім студентам та роботодавцям, включаючи якість їх навчання, засоби та навчальний план.
3. Кодекс поведінки (етики, доброчесності). Демонструє прихильність до етичних методів навчання, надає вказівки, як діяти, як приймати етичні рішення, а для
забезпечення кодексу необхідно виконувати певні критерії шляхом заохочення
етичної обізнаності та роздумів або через чіткі правила.
На сторінці Transparency International також зазначається, що корупція у сфері
вищої освіти та досліджень проявляється через формування нелегітимних фондів.
До прикладу, наводиться досвід Лондонської школи економіки, якою у 2011 р. було
отримано від Саїфа аль-Іслама Каддафі 2,4 млн дол. США, що призвело до негативних наслідків для школи. Тому, університети повинні передбачати недопущення
корупційних проявів й розглядати етику в цілому, в рамках якої слід обрати більш
конкретну політику благодійних пожертв і комерційних послуг. У відповідь на скандал, у червні 2012 року LSE затвердила загальний етичний кодекс. Корисними прикладами добровільних рекомендацій є створені Радою з просування та підтримки
освіти (CASE), такі як «Заява про етику», «Принципи практики фандрейзингу професіоналів» та «Донорський білль про права». Нещодавно компанія CASE Europe
розробила важливі вказівки щодо «Етичних принципів прийняття подарунків», до
яких підписалися провідні фахівці зі збирання коштів у більш ніж 40 університетах
Великобританії.

71

РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В Україні на законодавчому рівні визначено необхідність затвердження антикорупційної програми для всіх державних і бюджетних підприємств (установ, організацій) [4], дотримання положень якої працівниками ЗВО сприятиме запобіганню
проявам корупції. ВНЗ повинні мати у власних статутах прості, зрозумілі механізми
проведення моніторингових оцінок принципів внутрішнього управління, що дозволило б зацікавленим сторонам контролювати ефективність роботи керівництва [1].
Напрями реформування у частині запобігання корупції у закладах вищої освіти
вбачаються у такому:
1. Упередження неправомірних дій шляхом узгодження правових норм у сфері
вищої освіти, застосування інформаційного забезпечення щодо виявлення плагіату
кваліфікаційних робіт студентів тощо.
2. Встановлення балансу академічної та фінансової автономності з підзвітністю
діяльності працівниками університетів.
3. Організація дієвого внутрішнього та зовнішнього контролю та перевірки результатів навчання студентів.
4. Забезпечення прозорості й публічності навчальної та фінансової інформації
ЗНЗ.
5. Створення дієвої системи антикорупційного правосуддя.
Таким чином, таке негативне явище як корупція у освітній сфері хоча й має місце,
на сьогодні його попередження законодавчо регламентовано. Зарубіжна практика
набула достатньо досвіду у цій сфері, проте за кордоном також спостерігаються окремі прояви корупції. Отже, вітчизняним ЗВО необхідно спрямувати зусилля на дотримання академічної доброчесності у частині запобігання корупції на будь-якому
освітньо-науковому рівні, враховуючи позитивний зарубіжний досвід. Дотримання
норм права має бути як з боку викладачів, так і з боку студентів (їх родичів). Для
сприяння усуненню корупційних проявів у ЗВО необхідно постійно здійснювати
низку заходів щодо забезпечення академічної доброчесності та дотримання норм
низки чинних нормативно-правових актів через призму реформування освіти і науки в Україні.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ
У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Вагомим завданням сучасної трансформації вітчизняної системи освіти є розробка нової й удосконалення чинної законодавчої та нормативно-правової бази, як підгрунтя забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі.
У контексті вирішення цих завдань слід прагнути утвердження нового академічного характеру та подолання численних негативних проявів у системі освіти. На одному з перших місць серед них стоїть глобальна проблема подолання плагіату як
прояву недотримання академічної доброчесності.
У сучасних умовах плагіат у науково-освітньому середовищі перетворився на
вагомий соціально-етичний та економіко-правовий феномен, який набув різноманітних форм. Він за своїми наслідками далеко вийшов за межі безпосередньої
крадіжки результатів інтелектуальної праці і потребує системного рішення, як
орієнтованого на запобігання його подальшого розповсюдження, так і на дієву
профілактику.
Академічний плагіат, будучи окремим різновидом плагіату як такого, має певні особливості. Головною його ознакою є функціонування в академічній, тобто
науково-освітній сфері, що зумовлює інші його характеристики і параметри. Передусім слід зазначити, що освіта та наука не можуть існувати й розвиватися без
постійного освоєння наукової спадщини. Що стосується навчальної сфери, то тут
знайомство студентів зі здобутками науковців є ключовою складовою та невід’ємним атрибутом освіти. У науковій діяльності дослідник теж базується на ретельно
опрацьованому науковому доробку попередників. Отже, необхідність запозичень
певною мірою міститься у самій природі наукового пізнання. У зв’язку з цим академічне середовище впровадило певні норми і правила використання інформації, здобутої шляхом опрацювання наукової літератури. У науково-освітніх колах
сформувалась відповідна професійна етика, порушення якої вважається академічним безчестям. До переліку таких порушень беззаперечно належить привласнення авторства.
Окремої уваги заслуговують правові аспекти боротьби з плагіатом у нашій державі. В українському законодавстві плагіат вважається одним з проявів порушення авторського права. Так, захист інтелектуальної власності та авторського права
гарантує ст. 54 і ст. 41 Конституції України, Закон України «Про авторське право та
суміжні права», ст. 512 «Кодексу України про адміністративні правопорушення»,
ст. 433-456 «Цивільного кодексу України» (ЦКУ), ст. 176 «Кримінального кодексу
України» (ККУ).
Однак у ст. 176 «Кримінального кодексу України» покарання за порушення авторського права передбачено лише тоді, коли це спричинило матеріальну шкоду у
великому розмірі [5].
Статті 50 та 51 Закону України «Про авторське право та суміжні права» надають
визначення плагіату та вказують на порядок відповідальності за його здійснення.
Згідно з цим визначенням плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю чи
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частково, чужого твору під ім’ям особи, яка не є автором цього твору. За вказані дії
передбачається відповідальність згідно з адміністративним, цивільним та кримінальним законодавством [2].
Відповідно до ст. 512 «Кодексу України про адміністративні правопорушення»,
незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення
авторства або інше умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за собою накладання штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення [4].
Цивільний кодекс України у ст. 442, п. 1 визначає твір опублікованим (випущеним у світ), якщо він відображений у загальнодоступних електронних системах
інформації. Пункт 3 цієї ж статті закріплює норму: «Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим
законом» [7].
До числа часто порушуваних належить ст. 429 Цивільного кодексу України,
згідно з якою у випадку, коли матеріал створений у зв’язку з виконанням трудового договору, то необхідно отримати згоду автора та юридичної або фізичної особи,
у якій він працює, та яким спільно належить майнове право інтелектуальної власності на створений об’єкт. Керуючись цією статтею, треба просити згоду на використання матеріалу не тільки в автора, а й у редакції, що першою оприлюднила
матеріал [7].
Крім того, плагіат за настання певних умов є водночас кримінальним злочином.
За ст.176 Кримінального Кодексу України плагіат є порушенням інтелектуальної
власності, зокрема авторського права і суміжних прав. Відповідно «незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних
програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань,
фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дисках, дискетах, інших носіях інформації, або
інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, – караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням
всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення» [5].
Якщо плагіат вчинено повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або він
завдав матеріальної шкоди у великому розмірі, то передбачаються більш жорсткі
санкції. У ст. 176 та 177 Кримінального кодексу України матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо її
розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян [5].
Ініціювання справи про плагіат у суді потребує документальних доказів, які позивач має сам подати разом із заявою. Проблемою є нотаріально завірений документ
про плагіат, особливо, якщо це виявлено в Інтернет-просторі. Механізм фіксації правопорушень щодо плагіату, перенесений з офлайну, мало дієздатний в ситуації Ін-
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тернет-видань. Цілком очевидною є необхідність створення окремого правового
регулювання щодо захисту авторських і суміжних прав в Інтернет-виданнях.
Багато уваги академічному плагіату приділено у Законі України «Про освіту» [3].
Зокрема в ст. 42 у п. 5 зазначено, що за порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути
притягнені до такої академічної відповідальності:
–– відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
–– позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
–– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання,
кваліфікаційної категорії;
–– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
У пункті 6 зазначено, що за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
–– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
–– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
–– відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню
освіту);
–– позбавлення академічної стипендії;
–– позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
Аналіз практики розгляду ситуацій, пов’язаних з протидією плагіату, показує, що
юридичний інструментарій поки що використовується дуже обмежено, а моральні
оцінки не зустрічають належної підтримки громадської думки та публічної активності. Все частіше звучать пропозиції утворити жорсткий законодавчий бар’єр на
шляху плагіату [6]. Однією з причин, що сприяє розповсюдженню плагіату й піратства, є відсутність належної координації у діяльності структур, причетних до розвитку інституту інтелектуальної власності. За висновками Комітету з питань науки
і освіти Верховної Ради України таке положення склалось через недостатню ефективність охорони та захисту прав інтелектуальної власності, що перешкоджає розвитку інноваційної діяльності, утворенню в Україні цивілізованого ринку інтелектуальної власності [1].
Слід відзначити, що цифрова епоха спричинила появу нових обставин, які різко
змінили баланс між правами і термінами чинності авторства на творчий доробок
та суспільним інтересом. Різко збільшилась кількість користувачів комп’ютерних
мереж та попит на інформацію. Зросла, відповідно, і можливість правовласників
отримувати доходи від оприлюднення своїх творів. Паралельно з цим полегшились
умови для нелегального розповсюдження творчого доробку та його несанкціонованого використання. Це поставило перед суспільством завдання упорядкувати правовідносини у сфері авторства відповідно до нових реалій.
Основою сучасної технології боротьби проти академічного плагіату та порушення авторського права є поєднання правових, економічних та технологічних важелів і комплексом заходів морального впливу. Їх створення, а головне практичне
втілення, можливе лише за умови консолідації академічної спільноти як частини
громадянського суспільства, здатної в ході реформування вищої школи вирішити це
завдання. Створення високої академічної культури, здатної сприяти зміні менталітету суспільства, значною мірою зумовить якість стосунків, які будуть складатися в
економіці, бізнесі та соціальній сфері.
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МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
За останні десятиліття у багатьох країнах відмічається тенденція у вищій освіті, яка пов’язана з зростаючим тиском вартості її отримання та використанням нових інструментів фінансування. Економічне зростання протягом останніх двох десятиліть було недостатнім для підтримання зростаючих витрат на вищу освіту. Це
посилює тиск на державні бюджети, особливо в тих країнах, які мають традиційно
сильне державне фінансування вищої освіти (наприклад, у більшості країн Європи).
Таким чином, за останні 15 років у ряді країн прийнято нові способи фінансування,
щоб сприяти розподілу витрат [1].
У 2011 р. в публікації від OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку) повідомлялось, що з 1995 р., у більш ніж половині з 25 країн для яких була
доступна інформація, було проведено комплексну реформу оплати за навчання та
фінансову підтримку студентів. Більшість країн запровадила або збільшила внески
студентів у для отримання ними вищої освіти [2].
Як результат, серед країн-членів OECD, які мають зазначені тенденції у фінансуванні вищої освіти, загальна частка витрат на вищу освіту знизилася з 78% у 1995
році до 73 % у 2009 р. [3].
В цілому, реформи фінансування вищої освіти за останні 15 років зосереджені на
трьох основних напрямках, хоча відносна важливість кожного з них залежить від
конкретної країни.
По-перше, розподіл державного фінансування для вищої освіти все більше характеризується більш цільовим використанням ресурсів, фінансуванням на основі
результатів діяльності закладів вищої освіти та конкурсних процедур. Основою для
виділення основного фінансування закладам вищої освіти стала більша орієнтація
на результат. У ряді країн формули розподілу державних коштів для закладів вищої
освіти зараз пов’язані з показниками ефективності, такими як рейтинг випуску або
закінчення. Фінансування досліджень також все більше виділяється на конкретні
проекти через конкурентні процеси, а не цільові субсидії. У ряді країн також пов’язують розподіл дослідницьких коштів з оцінюванням якості досліджень.
По-друге, відбувається диверсифікація джерел фінансування. Це частково відображає загальна тенденція перенесення тягаря оплати освітніх послуг на студентів
їх сімей. Частка приватних ресурсів також зростає внаслідок комерціалізації досліджень та іншого використання закладів вищої освіти і персоналу в приватних цілях.
По-третє, ряд країн розширив спектр фінансових інструментів для здобуття освіти і змінює підходи до фінансової підтримки студентів. У деяких країнах головним
фінансовим інструментом стали позики, вони набули важливого значення в порівнянні з грантами у загальному пакеті фінансової допомоги. Збільшилася і фінансова
допомога, яка підлягає поверненню.
Зовсім недавно глобальна фінансова криза та нинішній економічний спад у світовій економіці ще більше спричинили занепокоєння щодо стійкості моделей фінансування вищої освіти. Хоча витрати на здобуття вищої освіти продовжували зростати, студенти мали менше грошей для інвестування [1].
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Останні тенденції в фінансуванні вищої освіти, скоріш за все, загострюватимуться у найближчі роки. Після багатьох років важких перегонів, щоб втриматись на місці, використання всіх можливих засобів для скорочення витрат і збільшення доходів,
в багатьох країнах досягнуто переломного моменту, де потреба більш радикальних
кроків є неминучою. Пошук інших джерел фінансування стає актуальним після прийняття рішення про те, що держави більше не зможуть фінансувати університети на
попередніх умовах. Тоді з’являються нові зацікавлені сторони. Наприклад, студенти
які повністю оплачують своє навчання, випускники, бізнеси, професійні практики,
міська влада або регіональні агентства економічного розвитку [4, с. 1–16].
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ
За сучасних умов розвитку економіки України однією з суттєвих проблем сфери
освіти є недостатність фінансування навчальних закладів, без чого неможливе надання якісних освітніх послуг.
В ході дослідження можливостей використання зарубіжного досвіду фінансування освіти були проаналізовані праці таких вітчизняних та закордонних вчених, як:
Р. Шиян, Я. Герчинський, М. Гербст, Т. Палійчук, М. Петришина, О. Колодяжний та ін.
Недостатній рівень державного фінансування закладів освіти вимагає поглиблених наукових пошуків з метою вдосконалення фінансового забезпечення їхньої
діяльності. Дефіцит коштів місцевих бюджетів зумовлює застосування механізму
фінансування освітньої субвенції, яка надається місцевим бюджетам для оплати
праці педагогічних працівників. Враховуючи те, що в Україні продовжується адміністративно-територіальна реформа, проведення наукових досліджень та аналіз кращого міжнародного досвіду з проблематики реалізації розподілу освітньої субвенції
є актуальним та своєчасним. Для полегшення співставлення даних в наведеному в
статті матеріалі розглянемо окремі аспекти українських реалій щодо фінансування
освіти та освітньої субвенції зокрема (таблиця).
За даними таблиці бачимо, що видатки на освітню сферу зросли з 75 053 963,5 тис.
грн. до 93 101 041,6 тис. грн (відносний приріст 24,1 %) протягом 2016–2017 рр.,
субвенція на освіту теж збільшилася на 8 068 590,8 (відносний приріст 18 %) із
44 783 977,2 тис. грн до 52 852 568,0 тис. грн.
Доля видатків на освіту в зведеному бюджеті України коливається в околі 20 %,
при чому в 2012 р. вона склала 21 %, а в 2017 р. – 18 % (рис. 1).
Пропорційне співвідношення структурних елементів освітнього «блоку» видатків зведеного бюджету є відносно сталим з року в рік (рис. 2).
Видатки з Державного бюджету на освіту 2016–2017 рр.

Показник

Рік
2016

2017

Абсолютний
Відносний
приріст,
приріст, %

тис. грн
ВВП, %
3,31
3,6
0,29
Видатки на сферу освіти, тис. грн 75 053 963,5 93 101 041,6 18 047 078,1
Кошти головних розпорядників
коштів, тис. грн
30 269 986,3 40 248 473,6 9 978 487,3
Обсяг освітньої субвенції місцевим
бюджетам, тис. грн
44 783 977,2 52 852 568,0 8 068 590,8

Джерело: сформовано авторами на основі даних [5, 6].

Та б л и ц я

8,8
24,1
33,0
18,0
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Рис. 1. Динаміка частки фінансування освіти в структурі видатків зведеного
бюджету України (2012–2017 рр.)

Джерело: [7].

Рис. 2. Динаміка зміни структури видатків зведеного бюджету України на освіту
(2013–2016 рр.)

Джерело: [7].

Коли мова йде про ідентифікацію показового зарубіжного досвіду, окрему увагу
необхідно звернути на таке товариство «багатих» країн, як Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), яка являється міжнародною організацією, що об’єднує в собі 34 країни світу (більшість держав Європейського Союзу,
США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші), більшість з
яких є державами із високим доходом громадян та високим Індексом розвитку людського потенціалу, що дає привід розглядати їх як розвинені. Можна також відсте-
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жувати активну співпрацю ОЕСР з країнами, які не є членами організації (зокрема з
Україною), в рамках міжнародних заходів, спеціалізованих програм тощо.
В середньому, країни ОЕСР витрачають 10 759 дол. США в рік на навчання середньостатистичного учня в межах навчальних закладів (від початкової до вищої освіти), варіюючи цю суму таким чином, що 8 733 дол. США йде на одного учня початкового рівня системи освіти, 10 235 дол. США на одного учня нижчого середнього рівня, 10 182 дол. США на одного учня старшого середнього рівня та 16 143 дол. США –
студента на рівні коледжу чи університету. У початковій, середній та післявузівській
позашкільній освіті, 94 % витрат навчальних закладів на одного учня припадає
на основні освітні послуги, такі як витрати на навчання (8 948 дол. США на одного
учня), і лише 6 % – на допоміжні послуги, такі як добробут учнів (540 дол. США).
На рівні коледжу чи університету набагато менша частка інституційних витрат
спрямовується на основні послуги (64 %), тоді як приблизно одна третя загальних
витрат на освіту в межах одного студента (5 084 дол. США) йде на дослідження та
розробки. З 2008 по 2014 рік витрати на початкову, середню та післявузівську позашкільну освіту навчальних закладів зросли в середньому на 8 % у країнах ОЕСР,
тоді як кількість учнів зменшилася на 2 %, що призвело до збільшення витрат на
одного учня на 10 % за той же період (рис. 3) [12].
Спробуємо зробити співставлення з українськими реаліями. Для цього нам потрібно розрахувати середньостатистичні сукупні витрати на одного учня. Вся необхідна інформація для розрахунку у відкритому доступі, результати необхідних розрахунків наведено на рис. 4.
Отже, середньостатистичні сукупні витрати на одного учня в Україні в 2016 р.
склали 41,3 тис. грн, оскільки за курсом НБУ від 18 грудня 2017 року 1 дол. США
складає 27,64 грн, то наш показник складе 1494,21 дол. США. Вже на даному етапі
можна сказати, що єдина країна-потенційний член ОЕСР Індонезія є співставною по
такому фінансуванню, а щодо середнього показника – український майже в 10 разів
нижчий. Зрозуміло, що багато що залежить від економіки, девальвації, але все-таки
є про що задуматись, зважаючи на очевидний курс євроінтеграції України.
Як наслідок, виникає питання про те, чи ресурси, пов’язані з освітою, дають адекватну віддачу. Хоча важко оцінити оптимальний обсяг ресурсів, необхідних для підготовки кожного учня чи студента під час життя та роботи в сучасному суспільстві,

Рис. 3. Річні витрати навчальних закладів на одного учня
за типами послуг (2014 р.)

Джерело: [12].
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Рис. 4. Витрати коштів зведеного бюджету України в розрахунку на одного
вихованця, учня, слухача за рівнями освіти (2013–2016 рр.)

Джерело: [7].

міжнародні порівняння витрат навчальних закладів на одного учня (студента) можуть надати корисні орієнтири.
Цілком об’єктивно, що більш заможні країни можуть дозволити собі більше витрачати на освіту. В той же час ресурси, які можуть отримати країни на освіту, є важливим елементом у зміні результатів систем освіти. На рис. 5 наведено порівняльну
модель країн, що інвестують менше 50 000 дол. США на одного учня 6–15 років, згідно із дослідженнями в межах Програми міжнародної оцінки студентів (PISA) (OECD,
2016). Кумулятивні витрати на одного учня обчислюються шляхом множення державних та приватних витрат на навчальні заклади в межах одного учня в 2014 р. на
кожному рівні освіти за теоретичною тривалістю навчання на відповідному рівні,
на кількість років його навчання.
На рис. 5 бачимо позитивний зв’язок між сукупними витратами на одного учня
та показниками читання PISA в цілому по країнах, що інвестують менше 50 000 дол.

Рис. 5. Взаємозв’язок між сукупними витратами на одного учня від 6 до 15 років
і середньою продуктивність читання за результатами PISA (2014 р.)

Джерело: побудовано авторами на основі [12].
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США Дійсно, середня ефективність читання країни збільшується за кожні додаткові
вливання дол. США до загальної суми витрат на одного учня.
Можемо виокремити з представленого пулу країн ті, досвід яких є більш релевантним щодо українського. Зокрема, побудуємо подібну модель щодо таких країн, як:
Грузія, Болгарія, Угорщина, Хорватія, Литва, Росія, Латвія, Чеська Республіка, Польща,
Словенія. Регресійна залежність між результативністю в міжнародному порівняльному оцінюванні PISA та загальними витратами на одного учня з показовою. За умови
допущення достатньої однорідності групи країн вибірки з вірогідністю в 93 % можна
зробити припущення, що максимальна результативність навчання може бути досягнута за умови фінансування в околі 86–88 тис. дол. США на учня (рис. 6).

Рис. 6. Регресійна залежність між сукупними витратами на одного учня
від 6 до 15 років і середньою продуктивність читання за результатами
PISA (2014 р.) для країн, досвід яких є релевантним щодо українського
Джерело: побудовано авторами на основі [12].

Якщо припустити, що дана модель може бути правдивою, то розрахункових
19,4 тис. дол. США для України ледве вистачає на четверту частину забезпечення
такого важеля. В 2018 році Україна бере участь в міжнародному порівняльному оцінюванні PISA, тому подальші дослідження будуть більш прикладними.
Висновки. Аналізуючи та узагальнюючи зарубіжний досвід щодо фінансування
освіти, зауважимо, що безпідставно переносити якісь певні досягнення на українську систему освіти було б неправильним. Адже кожна країна формує свою систему
розподілу бюджету на освіту з огляду на потреби конкретної школи (навіть конкретного учня), ситуації щодо чисельності дітей в сільській місцевості та потреб
певного регіону в цілому.
В Україні, перш за все, потрібно удосконалити державні стандарти успішності
та розробити освітні індикатори, за якими можна буде визначати довгостроковий
прогрес учнів та школи. Показники успіху в нашій країні щодо розбудови децентралізованої системи освіти напряму залежать від готовності працювати в режимі самостійності, узгодженості та взаємодоповнюваності, коли всі учасники освітнього
процесу зможуть об’єднатися для реалізації цієї стратегії.
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
В умовах розвитку економіки знань сфера освіти є не тільки складовою відтворення людського капіталу, а й чинником економічного зростання, що забезпечує
інноваційність конкретних переваг держави. У забезпеченні розвитку ефективного
функціонування системи освіти в Україні першорядну роль відіграє удосконалення
механізмів і диверсифікація джерел її фінансування. Одним із шляхів переходу до
економіки знань та залучення приватних структур до фінансування освітніх послуг,
а також наукових досліджень і розробок у сфері освіти є формування механізмів державно-приватного партнерства.
На нашу думку, державно-приватне партнерство можна розглядати як суспільно-приватне партнерство, визначаючи його як конструктивне співробітництво
держави, суб’єктів підприємницької діяльності і громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності
для реалізації суспільно значимих проектів на засадах пріоритетності інтересів держави, її політичної підтримки, консолідації ресурсів сторін, ефективного розподілу
ризиків між ними, рівноправності і прозорості відносин для забезпечення поступального розвитку суспільства.
У залежності від трактування сутності партнерства до його базових ознак у вузькому (економічному) трактуванні відносять наступні [1]:
–– сторонами державно-приватного партнерства є держава і приватний бізнес;
–– взаємодія сторін закріплюється на офіційній, юридичній основі;
–– взаємодія сторін має рівноправний характер;
–– державно-приватне партнерство має чітко виражену публічну, суспільну спрямованість;
–– у процесі реалізації сторін на основі державно-приватного партнерства консолідуються, об’єднуються ресурси і вклади сторін;
–– фінансові ризики і затрати, а також досягнуті результати розподіляються між
сторонами у визначених наперед пропорціях.
Згідно із підходом, що державно-приватне партнерство є елементом і різновидом політичних мереж, для нього характерні всі ознаки даного роду взаємодії урядових, приватних і суспільних структур, а саме [1]:
–– спільний інтерес учасників;
–– наявність інституціональної складової співробітництва – договору;
–– обмін ресурсами між учасниками;
–– обмеженість певними секторами взаємодії;
–– ієрархічний характер відносин учасників, заснований на паритетні рівності
прав відповідальності учасників;
–– наявність культури консенсусу.

85

РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Формування та розвиток проектів державно-приватного партнерства у світовій
практиці відбувається на наступних принципах [2]:
–– пріоритетність інтересів держави, який означає, що держава виступає замовником проекту і визначає основні правила взаємодії з бізнесом;
–– ефективний розподіл ризиків між сторонами, тобто ризик має передаватись
тій стороні, яка може ефективніше ним управляти;
–– політична підтримка держави, що означає існування чіткої державної політики,
яка є основою для вирішення всіх спірних питань, які виникають у ході виконання проектів державно-приватного партнерства;
–– принципи прозорості, згідно з яким суспільство на задоволення потреб якого
спрямовані дії партнерів, має доступ до інформації відносно їх діяльності;
–– партнерський, рівноправний характер відносин між сторонами.
На нашу думку, ці принципи мають бути доповнені наступними:
–– гарантованість джерел ресурсів партнерів;
–– економічна паритетність, що означає спрямованість ресурсів для реалізації тих
проектів державно-приватного партнерства, які забезпечують максимальний
економічний чи соціальний ефект;
–– економічна (чи соціальна) ефективність реалізації проектів державно- приватного партнерства;
–– відповідальність сторін державно-приватного партнерства за дотримання
договірних засад співробітництва та досягнення її кінцевої мети;
–– повнота розкриття інформації про реалізацію і наслідки державно- приватного
партнерства.
Економічний ефект для суспільства від партнерств держави і приватного сектора полягає в тому, що воно одержує якісніші суспільні блага і послуги при зменшенні
витрат. Партнерства сприяють розвитку ринкових відносин, приватної ініціативи і
приватного підприємництва. Розвиток партнерств є переосмисленням взаємовідносин держави і приватного сектора, новим видом організації діяльності, новим механізмом регулювання.
Згідно з підходами Європейської Комісії визначаються наступні основні ролі приватного сектора у схемах ДПП [3]:
–– формування спільних інвестиційних ресурсів державного та приватного секторів для досягнення суспільно значущих результатів;
–– підвищення ефективності використання об’єктів державної власності на основі
підприємницької мотивації;
–– створення нових методів управління;
–– створення доданої вартості для споживачів і суспільства в цілому;
–– забезпечення кращого визначення потреб і оптимального використання ресурсів.
Державно-приватне партнерство здатне забезпечити також додаткові переваги,
які полягають у: зменшенні собівартості проектів; ефективному розподілі ризиків;
удосконаленні систем управління; поліпшенні якості послуг населенню; підвищенні
прибутковості проектів; удосконаленні державного управління.
Об’єднання фінансових ресурсів державного і приватного сектору дозволяє ефективніше вирішувати економічні і соціальні завдання. Причому від такого об’єднання
у формі ДПП виграють і бізнес, і держава. Зрештою це служить підвищенню якості
життя населення і посиленню конкурентоспроможності економіки.
Основа успішності об’єднання фінансових ресурсів у концепції ДПП полягає в
тому, що і держава, і приватний сектор мають свої спеціалізації діяльності і свої пе-
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реваги, при об’єднанні яких формується ця кооперація і створюється ефект синергії.
З’являється можливість ефективніше працювати і досягати кращих результатів, насамперед у сфері інфраструктури.
Державно-приватне партнерство в Україні має стати каталізатором активності, тим аттрактором (за термінологією теорії синергізму) утворення партнерських
структур, що сприятиме розвитку економіки та соціальної сфери, зокрема сфери
освіти.
Для розвитку ДПП, зокрема у сфері освіти, необхідно: врегулювання застосування законодавчих норм, які регламентують діяльність державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері освіти і науки; розробка та впровадження концепції реалізації
проектів ДПП у сфері освіти і науки; визначення секторів системи освіти і науки,
які мають найвищий потенціал до реалізації проекту ДПП, а також найбільше потребують інноваційно-інвестиційних ресурсів; визначення можливості створення
різних форм ДПП – договірних, інституційних та суспільної взаємодії; запровадження типових договорів ДПП; розробка методичних рекомендацій щодо вибору та використання різних фінансових моделей реалізації проектів ДПП, прийнятних для
сфери освіти і науки; узгодження практики бюджетного планування з механізмом
надання державної підтримки за договорами ДПП, з подальшим їх урахуванням у
процесі середньострокового бюджетного планування; відображення загальних напрямів і сфери ДПП, види і обсяги освітніх послуг, які будуть надаватися у вигляді
ДПП, передбачувані форми партнерств; основоположні принципи функціонування
ДПП; пріоритетність інтересів держави, ефективний розподіл ризиків між сторонами, політична підтримка держави, партнерський, рівноправний і транспарентний
характер відносин; економічна (соціальна) ефективність реалізації проектів ДПП.
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РОЛЬ МФО У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
З метою стабілізації української фінансової системи, сприяння проведенню
структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання
Міністерство фінансів активно працює над залученням фінансової та технічної підтримки від міжнародних фінансових організацій, зокрема і у процесі фінансового
забезпечення системи вищої освіти України.
На сьогодні в Україні реалізовується проект «Вища освіта України». Мета проекту: енергоефективність та сталий розвиток.
Проект передбачає охоплення енергоаудитом та санацією 147 будівель.
Етап I складатиметься з інвестицій у енергоефективність, що відносяться до
компонента з енергоефективності, в наступних семи університетах: Харківський
політехнічний інститут; Національний педагогічний університет ім. Драгоманова,
Київ; Національний університет «Львівська політехніка»; Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Вінницький національний технологічний університет.
Етап II включає інвестиції в підвищення енергоефективності, а також може включати інші не пов’язані з енергоефективністю освітні інвестиції, такі як не пов’язане з
енергоефективністю переоснащення лабораторій та освітніх потужностей і закупівля навчального обладнання за умови, що:
1. Загальна прийнятна вартість компонента, не пов’язаного з енергоефективністю, не може перевищувати 15 % від загальної прийнятної вартості інвестицій в субпроекти, включені до етапу II;
2. Сума кредиту, виділена або запропонована до виділення на субпроекти, що відносяться до компонента, не пов’язаного з енергоефективністю, не повинні перевищувати 50 % від загальної вартості інвестицій.
Слід зазначити, що вже реалізовано проект «Розвиток науково-навчальної та
соціальної інфраструктури Національного університету «Львівська політехніка»
(2013–2016 рр.), який містить 4 підпроекти: підпроект 1 – створення науково-начального центру «Нові матеріали і технології»; підпроект 2 – створення спортивного комплексу; підпроект 3 – придбання і переобладнання нежитлової будівлі під студентський гуртожиток; підпроект 4 – теплотехнічна санація навчальних корпусів та
гуртожитків шляхом впровадження комплексу енергоощадних заходів.
Підпроект 1. Створення науково-навчального центру «Нові матеріали і технології», оснащеного сучасним науковим обладнанням і приладами, сприятиме розв’язанню актуальних наукових та освітніх задач, дозволить готувати висококваліфіко-
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ваних інженерів, наукових і науково-педагогічних працівників. Підпроект полягає
у реалізації таких завдань: будівництво науково-навчального корпусу; закупівля
аналітичного і технологічного обладнання для роботи науково-навчального цент
ру «Нові матеріали і технології»; проведення навчання (тренінгів) для науковців і
науково-технічного персоналу; розроблення програм спеціалізованих навчальних
курсів для студентів та аспірантів.
Реалізація проекту забезпечить системний характер інноваційних перетворень
в науковій, науково-технічній та освітній діяльності Національного університету
«Львівська політехніка». Перспективна організаційна форма – навчально-науковий
центр – стане моделлю ефективної, гнучкої структури, здатної оперативно реагувати на вимоги ринку праці, ринку високотехнологічних товарів та послуг в умовах
глобальної конкуренції, забезпечити стійкий та динамічний розвиток університету,
розвивати і поглиблювати співпрацю Львівської політехніки із вищими навчальними закладами, науковими установами та промисловими компаніями, у тому числі
закордонними.
Підпроект 2. Мета підпроекту – створення спортивного комплексу для забезпечення потреб студентів і працівників університету у заняттях фізичною культурою
та спортом, проведення спортивних змагань.
Суть підпроекту полягає у розробленні та експертизі проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу; виконанні будівельно-монтажних робіт з будівництва спорткомплексу; закупівлі необхідного обладнання та інвентарю для облаштування спорткомплексу.
Реалізація проекту зумовить покращення якості умов та забезпечення в повному
обсязі потреб студентства та працівників університету в заняттях фізичною культурою і спортом та активному дозвіллі; проведення універсіад Львівщини та України з
40 видів спорту, а також міжнародних змагань.
Підпроект 3. Мета підпроекту – створення нових житлових місць для студентів
Львівської політехніки та забезпечення якісних умов для проживання.
Суть проекту полягає у придбанні нежитлового приміщення у м. Львів по
вул. Угорській, 14; розробленні та експертизі проектно-кошторисної документації;
виконанні будівельно-монтажних робіт з переобладнання гуртожитку з використанням комплексу енергоощадних заходів; закупівлі необхідного обладнання та інвентарю для облаштування гуртожитку.
Реалізація проекту зумовить забезпечення належних умов проживання студентів університету.
Підпроект 4. Теплотехнічна санація навчальних корпусів та гуртожитків Національного університету «Львівська політехніка» шляхом впровадження комплексу
енергоощадних заходів.
Для вирішення проблеми скорочення споживання енергії у навчальних корпусах
та гуртожитках частково було виконано ряд заходів з енергозаощадження, а саме:
частково замінене віконне скління на енергоефективне, замінені зовнішні теплові
мережі та встановлені індивідуальні теплові пункти, в 2014 році планується провести реконструкцію центральної котельні від якої здійснюється теплопостачання
запропонованих до теплової санації навчальних корпусів.
Для подальшого зменшення енергоспоживання навчальних корпусів та гуртожитків пропонується виконати заходи з теплової санації будівель, суть яких полягає у наступному:
•• утеплення стін та горищ гуртожитків та навчальних корпусів.
•• заміна зовнішніх теплових мереж з використанням попередньо ізольованих
труб;
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•• встановлення індивідуальних теплових пунктів з системою погодного регулювання, диспетчеризації моніторингу та керування.
•• виконання монтажу окремої котельні для теплопостачання даних корпусів,
що дозволить забезпечити якісне теплопостачання та покращити гідравлічний режим теплової мережі від центральної котельні.
•• встановлення системи сонячного нагріву води, яка повинна забезпечити приготування гарячої води в міжопалювальний період та частково зменшити навантаження в холодний період року (ХПР), встановлення високоефективного
обладнання, принцип роботи якого базується на використанні теплоти витяжного повітря.
•• встановлення автоматизованої системи подачі гарячої води, системи розділеного обліку теплової енергії, яка використовується на потреби приготування
гарячої води та опалення в гуртожитках університету.
•• виконання гідравлічного балансування будинкових систем опалення навчальних корпусів та зовнішніх теплових мереж шляхом збільшення їх пропускної
здатності для забезпечення розрахункових параметрів подачі теплоносія до
навчальних корпусів.
Надання університетам, що беруть участь у проекті, допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг та ефективності використання енергії шляхом удосконалення їхнього інституційного потенціалу за рахунок різноманітних заходів і робіт,
направлених на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Одним з викликів становлення нової економіки зі знанневою, інформаційною
та інноваційною домінантами без перебільшення слід визнати кардинальне підвищення вимог до якості людського потенціалу, фундамент формування якого закладається в системі загальної середньої освіти.
Ефективність функціонування середніх навчальних закладів значною мірою залежить від ресурсного забезпечення, що актуалізує проблематику фінансування освіти.
В умовах обмежених бюджетних ресурсів система фінансування діяльності освітніх
установ вимагає вдосконалення механізмів та інструментарію бюджетування.
Сучасній практиці кошторисного фінансування за статтями бюджетної класифікації характерна спрямованість на витрачання коштів відповідно до затвердженого
кошторису, а не на отримання необхідного результату і навіть не на підтримку параметрів освітнього процесу, які також можна було б вважати в окремих випадках
необхідним результатом. Такий підхід не сприяє розвитку ініціативи з боку освітніх
закладів щодо ефективного витрачання коштів та їх економії, спонукає до обов’язкового і повного витрачання бюджетних асигнувань в будь-який спосіб.
Запровадження дієвих механізмів формування планових видатків державного
бюджету та місцевих бюджетів у сфері освіти сприятиме свободі маневру ресурсами
і переорієнтує фінансування з процесу на кінцевий результат.
Узагальнення та систематизація законодавчих актів нормативно-правового забезпечення фінансування загальної середньої освіти в Україні дозволили авторам
визначити інституціональні рамки щодо джерел фінансування, гарантій та розміру
бюджетних асигнувань, ступеня захищеності видатків бюджету, інструментарію фінансування загальної середньої освіти в Україні.
Встановлено, що фінансування державних закладів середньої освіти здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та бюджетів обласного значення,
районних бюджетів [1; 6]. Видатки на загальну середню освіту, що здійснюються з
Державного бюджету України, спрямовуються на фінансування загальноосвітніх спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), гімназій (гімназійінтернатів) державної власності згідно з переліком, визначеним Кабінетом Мініс
трів України, та загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації [1].
В якості додаткових джерел фінансування виступають кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до
укладених договорів; плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти, одержані
за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств,
від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; дотації з місцевих бюджетів;
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дивіденди від цінних паперів; валютні надходження; добровільні грошові внески,
матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян; інші кошти.
Аналіз законодавчих норм дозволяє зробити низку висновків:
1. Видатки бюджету на загальну середню освіту не є захищеними статтями. Серед видатків бюджету на сферу освіти в цілому до такої категорії віднесено лише
видатки загального фонду на підготовку кадрів вищими навчальними закладами
I–IV рівнів акредитації, а також на фундаментальні дослідження, прикладні наукові
та науково-технічні розробки. Законом України «Про освіту» задекларовано гарантії
щодо обсягів бюджетних асигнувань на освіту в розмірі не меншому, ніж десять відсотків національного доходу, проте за фактом впродовж останніх п’яти років кошти
зведеного бюджету сфери освіти не досягли цього порогу.
2. Освітня субвенція як інструмент фінансування загальної середньої освіти за
рахунок Державного бюджету спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, не поширюючись на інші категорії персоналу
(непедагогічних працівників) та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв.
У 2017 р. передбачено додаткову дотацію з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів
освіти. В обсязі, визначеному додатком № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII, право на її отримання мають
обласні, районні бюджети і бюджети об’єднаних територіальних громад. Ця дотація
місцевим бюджетам надається щомісячно рівними частинами та спрямовується
насамперед на видатки навчальних закладів з оплати праці з нарахуваннями непедагогічних працівників та з оплати комунальних послуг і енергоносіїв [3]. Отже, у
2017 р. коштом місцевого бюджету передбачено забезпечення не лише капітальних
видатків навчальних закладів, а й поточних – на придбання предметів, матеріалів,
обладнання та інвентарю, оплату послуг тощо (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг і енергоносіїв).
Згідно зі змінами від 14.02.2017 р. до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»
фінансування інших витрат здійснюється за рахунок місцевих бюджетів [2].
3. До переліку навчальних закладів, на видатки яких спрямовуються кошти освітньої субвенції, входять:
–– загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
–– шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад»;
–– спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї
з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії
(гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
–– вечірні (змінні) школи;
–– загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної
допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати;
загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей та сімей патронатних вихователів);
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–– спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри;
–– професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в
частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.
Слід зауважити, що у 2017 р. цей список поповнився професійно-технічними навчальними закладами державної та комунальної власності – в частині забезпечення
видатків на здобуття повної загальної середньої освіти [2]. Проте, видатки на здобуття професійно-технічної освіти коштом освітньої субвенції не фінансуються.
4. Розподіл освітньої субвенції між відповідними бюджетами здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується
Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри як кількість
учнів загальноосвітніх навчальних закладів і учнів, які здобувають повну загальну
середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах, у міській та сільській
місцевості, гірських населених пунктах; наповнюваність класів; коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів і учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у
професійно-технічних навчальних закладах, та залежно від місцевості, в якій розташований навчальний заклад [1; 5].
При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг
якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями
використання таких коштів. Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів,
зазначених у частині першій цієї статті.
Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами за методикою
розрахунку є так званою формулою «на учня». Тобто бюджет школи залежить від
чисельності дітей, які в ній навчаються, хоча кошти витрачаються виключно на заробітну плату педагогічних працівників.
Слід звернути увагу на той факт, що серед параметрів розподілу освітньої субвенції бракує кількісних критеріїв, які б враховували результативність навчального
процесу та якість освітніх послуг.
5. Покриття всіх інших витрат, на які не поширюються кошти освітньої субвенції
та додаткової дотації, здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, що формується за багатоканальними власними надходженнями загальноосвітніх
шкіл, зокрема за рахунок:
–– плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю;
–– надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;
–– плати за оренду майна бюджетних установ;
–– надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна).
–– благодійних внесків, грантів та дарунків;
–– коштів, які отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,
у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та
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розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;
–– коштів, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих
за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне
право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів
на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення
власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно
з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
–– коштів, що отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали
фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням
або на умовах фінансової підтримки [1].
Отже, аналіз нормативно-правої бази фінансування сфери загальної середньої
освіти в Україні підтвердив, що повна відповідальність за фінансування усіх загальноосвітніх навчальних закладів покладена на місцеве самоврядування. В умовах бюджетної обмеженості коштів постає необхідність вирішення у практичній площині
питань щодо запровадження нових механізмів управління закладами бюджетної
сфери, які ґрунтуються на засадах інституційної автономії, а також посилення юридичного супроводу процесів формування та використання коштів спеціального фонду бюджету середньоосвітніх навчальних закладів.
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ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Формування механізмів пільгового оподаткування операцій та доходів в системі загальної середньої освіти є важливим завданням для соціально-економічної
політики будь-якої країни. Для забезпечення високої ефективності цих механізмів
необхідно оцінити усі чинники їхнього впливу на бюджетно-податкову політику в
частині фінансування сфери загальної середньої освіти.
Необхідність дослідження цього питання обумовлюють міжнародні зобов’язання України в рамках членства в ООН щодо забезпечення прав на безкоштовну середню освіту, норми Конституції України, Закон України «Про освіту» та Закон України
«Про загальну середню освіту».
Забезпечення середньою освітою є особливо важливим для країн із середнім та
низьким рівнем доходів. При цьому основний обсяг видатків лягає на урядові інституції. Здобуття безкоштовної початкової та загальної середньої освіти суттєвим
чином відображається на бюджетній та податковій сферах у будь-який державі,
оскільки процес фінансування з боку державних органів охоплює широке коло її
громадян. Для проведення моніторингу та оцінки використання бюджетних ресурсів, а також з метою визначення результативності податкових стимулів, необхідно
мати ефективні механізми збору статистичних даних щодо діяльності системи загальної середньої освіти [1].
Інструменти податкової системи, окрім фіскальної, можуть виконувати завдання
з соціально-економічного вирівнювання в освітніх процесах, що є надзвичайно важливим для населення, яке має невеликий або середній рівень доходів. Застосування
таких принципів повинно знаходити відображення у програмних документах уряду
та в актах законодавства, що ухвалюються парламентом.
Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують
певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат [4]. Разом з цим, оцінка ефективності податкових пільг більш ускладнена в країнах з низьким рівнем соціально-економічного розвитку. Такі країни, як правило, використовують більш широкий
арсенал податкових преференцій, ніж того вимагає макроекономічна ситуація, що
може шкодити різним секторам економіки та державному бюджету [2].
У сфері освіти уряд використовує два види податкових інструментів різного
спрямування. Один з них може впливати на приплив фінансових ресурсів, стимулювати виробництво товарів та послуг, які будуть використані для забезпечення діяльності установ освіти та навчального процесу, а інший може зменшувати податкове
навантаження на батьків учнів та має виражене соціальне значення для конкретної
родини.
У першому випадку це стосується податку на прибуток підприємств, податку на
додану вартість, податку на майно тощо. Податкові ініціативи можуть торкатися
заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази шкіл, фізичних та
хімічних лабораторій, комп’ютерних класів, проведення капітального ремонту приміщень, забезпечувати розробку сучасних навчальних програм як для учнів різного
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віку, так і різних шкільних предметів. У другому, – це впливає на суму податку на доходи фізичних осіб. Такий вплив відбувається через зменшення суми доходу, що підлягатиме оподаткуванню на обсяг коштів, витрачених як плата за навчання дітей в
школі. Також сума податку залежить від кількості батьків, що виховують школяра
тощо.
Вагомим фактором впливу на формування податкових стимулів є те, що мета та
завдання діяльності закладів загальної середньої освіти, як правило, не знаходиться у комерційній площині. Школи надають освітні послуги для дітей віком від 6 до
17 років та не переслідують отримання прибутку.
В Україні податкова соціальна пільга як преференційний інструмент у системі
оподаткування доходів фізичних осіб, не виконує належним чином покладену на
нього основну функцію – підвищення платоспроможності громадян у сегменті незаможних верств населення. Такий стан зумовлений насамперед загальним хибним
підходом до встановлення основного критерію-прив’язки податкової соціальної
пільги – офіційного розміру прожиткового мінімуму, який значно менший за розміром фактичної та реальної величини цього показника.
Також важливо відмітити необхідність зміни критерію щодо визначення граничного розміру доходу платника податку, що дає право останньому на користування
податковою соціальною пільгою, який також прив’язаний до офіційного розміру
прожиткового мінімуму, збільшеного всього на 40 % [3].
Оцінка використання податкових пільг в системі загальної середньої освіти свідчить про їхню популярність та широкий спектр. Практично у будь-якій країні загальноосвітні заклади визначаються як неприбуткові організації та звільняються від
основних податків – податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств,
податку на нерухоме майно тощо. При цьому найбільш соціально-орієнтованими є
механізми справляння податку на доходи фізичних осіб, оскільки вони дозволяють
компенсувати витрати батьків на матеріальне забезпечення дітей, які навчаються
в школі. Це є особливо важливим для України та для інших країн, громадяни яких
мають середній або низький рівень доходів.
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ
ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Актуальність наукового пошуку ефективних механізмів забезпечення фінансової
автономії дослідницьких університетів викликана важливою роллю установ даного
типу у розвитку суспільства. Дослідницькі університети мають відчувати академічну свободу, і тільки в таких умовах будуть народжуватись нові думки та прогресивні
технології. Така фінансова лібералізація для університетів дослідницького типу є
цілком природним процесом та відповідає європейським принципам розвитку освітньої і наукової сфери. Отже, важливість та своєчасність питання розвиту дослідницького університету і його власної фінансової системи не викликає сумнівів.
Головною ціллю даного дослідження є розробка ефективного механізму забезпечення фінансової автономії дослідницького університету, що будується на взаємодії
її елементів та дає можливість стратегічного управління джерелами формування
доходів на підставі додаткового кумулятивного ефекту.
Термін «автономія» в розумінні освітніх процесів, розкрито у новому Законі
України «Про освіту», як право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке
полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень
щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань
діяльності, що впроваджуються в порядку та межах, визначених законом [1].
Кожна цивілізована європейська держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію дослідницьким університетам. Обсяги цієї автономії
визначаються спеціальними законами та нормативними документами кожної країни окремо. На загальному рівні Європейського Союзу установлено, що кожна країна ЄС несе відповідальність за власні системи освіти та навчання. У Програмі ЄС
«Освіта та навчання 2020 (ЕТ 2020)» [2] визначено п’ять ключових пріоритетів для
розвитку освіти, і місце автономних дослідницьких університетів для їх реалізації є
ключовим.
За версією рейтингу Times Higher Education (THE) World University Rankings [3]
одним з лідерів європейських дослідницьких університетів у світі є Оксфордський
університет. Ключовими фінансовими цілями університету є забезпечення довгострокових ресурсів, спрямованих на посилення його провідної позиції на національному та міжнародному рівнях, як місця виїзного навчання, та проведення досліджень; збереження можливості надання додаткової підтримки трьом основним
пріоритетам: студентам, академічним працівникам та інфраструктурі [4].
Базуючись на досвіді Оксфордського університету, пропонуємо авторське бачення механізму забезпечення фінансової автономії дослідницьких університетів України. Підхід базується на посиленні фінансової автономії дослідницького університету за рахунок взаємодії його ключових потенціалів, у завдяки яким виникає синергічний ефект. Охарактеризуємо ці зв’язки.
1. Функціонування бізнес-школи та закладів післядипломної освіти є унікальною
за своєю природою можливістю для дослідницького університету з залучення додаткових коштів для забезпечення фінансової автономії. Розвиваючи бізнес-програми, навчальний заклад забезпечує можливість виникнення синергічного ефекту
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у процесах взаємодії, що виникають між слухачами бізнес-програм та навчальним
закладом безпосередньо. Сфери його прояву дають змогу на широке поле взаємної
підтримки. Окрім традиційних надходжень дослідницького університету від дидактичної діяльності, сконцентруємо нашу увагу на додаткових резервах, що дадуть
можливість отримати вищий рівень фінансової гнучкості. Як правило, вартість бізнес-навчання має високу ціну і в даному сегменті існує можливість отримати високий маржинальний дохід. Безумовно, собівартість забезпечення організації і якості
навчання у бізнес-школі є значною, і ця сфера має високий потенціал до отримання
дослідницьким університетом швидкого і вагомого фінансового ресурсу. Багато бізнес-шкіл зацікавлюють своїх потенційних вступників суттєвими знижками оплати
за навчання, якщо вона здійснюється одним цільним траншем і одразу за весь період навчання. У такий спосіб у дослідницького університету з’являється власний
фінансовий ресурс, який можна інвестувати у розвиток основних фондів чи на фінансування окремих досліджень. Наприклад, бізнес-школа Bologna Business School
має прекрасну угоду з фінансовою групою Intesa Sanpaolo, що передбачає кредитування процесу навчання у бізнес-школі талановитих слухачів на умовах довгостроковості і низьких процентних ставок. Що також дає переваги як власне навчальному
закладу, так і абітурієнту. Особливості цієї моделі співпраці детально були розкриті
нами у попередніх дослідженнях [5, с. 43–49].
2. Фінансова співпраця з випускниками дослідницького університету. Випускники бізнес-шкіл і інших рівнів навчання, залишаючи стіни дослідницького університету, починають власне професійне життя. Багато з них стають успішними бізнесменами, впливовими політиками, визнаними у світі науковцями, що знаходять
інноваційні шляхи вирішення потреб суспільства. Замовлення досліджень зі сторони бізнес-установи щодо винайдення нового технологічного рішення відносно
конкретного продукту чи процесу є розумним та ефективним механізмом співпраці випускника бізнес-школи з його навчальної установою. При такій кооперації
задовольняється трикутник інтересів. По-перше, дослідницький університет отримує фінансовий ресурс для проведення досліджень і власного розвитку; по-друге,
дослідження виконуються якісно і фахівцями відповідної кваліфікації, що мають
досвід у цій галузі і є визнаними світовою науковою спільнотою професійного кола;
по- третє, бізнес-структура, доручивши технологічний розвиток фахівцям дослідницького університету, має змогу зосередитись над оптимізацією та підвищенням
бізнес-процесів у власній структурі чи приділити більшу увагу маркетингу продуктового портфеля компанії.
Велика увага у співпраці з випускниками дослідницького університету має приділятись ендавменту, що дає значний фінансовой ресурс для фінансування діяльності університету. Наприклад, фінансові пожертви для Оксфордського Університету
утворили фонд близько 910 мільйонів фунтів стерлінгів. Індивідуальні коледжі мають власні фонди, які складають більше ніж 4,1 млрд фунтів стерлінгів. Такий фінансовий запас дає змогу забезпечити високий рівень фінансової автономії.
3. Функціонування незалежного центру надання консалтингових послуг для бізнес-середовища. Консалтингові центри функціонують майже в усіх дослідницьких
університетах США та Великої Британії. Це реальна можливість практичної апробації акумульованих дослідницьким університетом знань про бізнес середовище, його
ринки і траєкторії їх розвитку. Маючі таку базу знань, дослідницький університет
має змогу заробляти на допомозі бізнес структурам, що зіткнулись з ситуацією, яка
потребує негайного вирішення. Такі університетські центри здійснюють консультування не тільки на бізнесових рівнях корпоративних структур, а й консультують
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певні країни з широкого кола питань. Найбільш популярними з них є: економічний
розвиток та здійснення ефективного інвестування; політичні перетворення в країнах, що розвиваються; здійснення соціологічних досліджень; психологічна реабілітація; розвиток та становлення прав людини; зміцнення демократичних цінностей
тощо. Як правило, фахівці дослідницького університету мають великий досвід у даних питаннях і бездоганну репутацію у галузі професійного спрямування. Тому бізнес-структури та інші споживачі консультаційних послуг охоче замовляють їх саме
в центрах дослідницьких університетів, щоб мати незалежну та авторитетну думку
стосовно окремого бізнес-процесу чи явища. Важливою конкурентною перевагою
тут виступає репутаційна складова дослідницького університету як незалежної
консалтингової установи та світовий досвід.
4. Функціонування центру інноваційних технологій і підтримки стартапів. Теоретичні дослідження є дуже цінними, їх комерціалізація дозволяє мати достойний
фінансовий ефект від впровадження технологій у життя. Тому створюючи нове
знання, необхідно знайти ефективну форму його транслювання для задоволення
суспільно значимої потреби. У центрах інноваційних технологій має бути дві форми
організації роботи. По-перше, наявна інфраструктура та інтелектуальний потенціал
має цілком забезпечувати безперервний процес творення нового та удосконалення
вже існуючого. По-друге, має бути реалізований міждисциплінарний підхід фахівців,
що будуть займатись «оформленням» інновацій, тобто приведення їх у вигляд, зрозумілий споживачеві, і формування комплексу маркетингу для їх подальшої комерціалізації за допомогою стартап-проектів.
Практична реалізація та фінансовий успіх від результатів досліджень університетів світового класу полягає у фокусуванні на підтримці бізнес-проектів випускників бізнес-шкіл дослідницьких університетів, що реалізовується через: надання фінансових грантів молодим підприємцям на реалізацію їхньої бізнес-ідеї та підтримку групи винахідників матеріальним забезпеченням чи фаховим консультуванням
в розробці бізнес-плану чи формуванні стратегії виходу на ринок. Є такі випадки,
що продукт є настільки новим (революційним), що доводиться під нього створювати новий ринок і інфраструктуру, що буде забезпечувати його функціонування.
Гарвардська бізнес-школа передбачає таке фінансування і цілком реально отримує
після захисту свого проекту суми від 10 000 доларів і вище на його реалізацію.
Підтримка стартап-проектів дає дослідницьким університетам статус установи,
що ефективно використовує свої ресурси для служіння людству і тим самим підкреслює його значимість, а по-друге, формує значні фінансові надходження від успішної реалізації цих проектів і їх комерціалізації. Такі надходження акумулюються від
фінансових відрахувань успішних бізнес структур, що реалізували свої проекти за
допомогою потенціалу дослідницького університету і вже впевнено почали заробляти. Такого типу інноваційні центри покликані реалізовувати масштабні проекти на підставі грантового фінансування дослідницьких проектів національного чи
міжнародного масштабу, гранти міжнародних мереж і асоціацій, тощо. Національними джерелами фінансування можуть бути: субсидія на статутну діяльність; гранти,
надані профільними агентствами; урядові програми тощо.
Підсумовуючи викладені результати дослідження зазначимо, що запропонований механізм забезпечення фінансової автономії дослідницького університету насамперед базується на активізації резервів головного потенціалу дослідницького
університету, а саме його співробітники і рівень компетенцій, який вони мають. Раціонально використовуючи ці можливості, можна забезпечити неперервний процес
надходження додаткових фінансових коштів у дослідницький університет, що знач-
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но підвищить рівень його фінансової автономії. Дослідницькі університети повинні не тільки адаптуватись до процесів розвитку галузі, а й брати активну участь та
впливати на державну політику, надаючи поради уряду і парламенту щодо зміцнення університетів, які надають конкурентні переваги Україні в різних галузях. Ці питання більш широко будуть розкриті нами у подальших фахових публікаціях.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ
Наука й освіта у процесі розвитку суспільства розкрили велич людського розуму, а
сучасні наукові розробки змінили світ та уявлення про нього. Намагаючись уявити собі
щось принципово нове, що принесла сучасна освіта та наука, К. Ясперс у своїй роботі
зазначає, що наука вже за своїм обсягом, багатством та різноманіттям займає особливе
місце у всій історії пізнання. Історія сучасної науки невичерпна за своєю глибиною. І вона
універсальна за духом [1].
Сталий економічний розвиток країни в сучасних умовах світового розвитку
може бути забезпечений новітніми науковими дослідженнями і розробками, формуванням людського капіталу на основі підвищення якості вищої освіти, науковим
потенціалом і технологічним прогресом загалом. Система вищої освіти і наукова діяльність є головними рушійними силами економічного зростання та забезпечення
інноваційного типу економіки. На сьогодні інноваційна модель соціально-економічного розвитку передбачає формування відповідного науково потенціалу, що зумовлює побудову ефективної системи фінансового забезпечення вищої освіти та науки.
Відтак постає завдання закладення підвалин побудови системи фінансового забезпечення освіти і науки для забезпечення сталого економічного зростання інноваційного типу унаслідок створення наукомістких виробництв, а не тільки на основі
функціонування сировинних галузей.
Становлення освіти і науки як структурного елементу економічної системи відбулося лише на початку двадцятого століття. У процесі бурхливого розвитку науково-технічного прогресу суспільство усвідомило виняткове значення освіти і науки
для економічного розвитку.
У свою чергу, питання фінансування освіти і науки як важливих факторів забезпечення економічного зростання входять до кола інтересів багатьох економічних
шкіл та теорій, зокрема йдеться про концепцію адаптивності Б. Спорну, «підприємницький університет» Б. Кларка, «академічний капіталізм» Э. Хэкетта, Ш. Слотер,
Л. Леслі.
Б. Спорн [2], аналізуючи результати досліджень діяльності університетів США та Європи, які успішно адаптувалися до соціально-економічного середовища, зробив наступні висновки. Результативна позитивна трансформація університетів по відношенню до
зовнішнього середовища можлива при наявності декількох факторів, зокрема: наявність
зовнішньої кризи як стимулу до змін; необхідність у незалежному фінансуванні; автономність в прийнятті рішень і для стратегії розвитку; лідерство в змінах через втілення задумів і практичну діяльність, що спрощує адаптаційний період; колективність у прийнятті
рішень для успішного розвитку в умовах адаптації; професіоналізм команди управлінців;
вибір місії, націленої на зміну; вибудовування структури університету в частині орієнтації на ринкові показники; децентралізація прийняття рішень і структур; великий ступінь
варіативності дисциплін і академічних підструктур. Зазначається, що ідеальна академічна
організація функціонує відповідно до завдань, які орієнтовані на зміни.
Американські дослідники звертають увагу на вразливість і залежність ВНЗ від навколишнього середовища, університети є відкритими системами і тому змушені змінювати
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структури, обмежувати вплив в певних межах академічної автономії, відповідаючи на виклики часу. До цього можна додати і соціальну (виховну) роль університетів, а також їх
роль як центрів акумуляції і поширення знань. Також слід зауважити про важливу обставину, що стосується науки як сфери діяльності університетів. Сучасний тип отримання наукового знання є гібридом фундаментальних досліджень, орієнтованих на пізнання деякого істинного стану справ і досліджень прикладного характеру, орієнтованих на отримання
економічного ефекту.
Також можна говорити про розвиток і зміцнення ідей «підприємницького університету» Б. Кларка [3]. Члени такого університету не бачать в комерціалізації своїх винаходів та
інших інновацій небезпеки для академічних традицій і якості освіти. Такий підхід в неявному вигляді передбачає диверсифікацію джерел фінансування університету. Б. Кларк
підкреслює, що важливою умовою ефективного функціонування підприємницького університету є такий стиль управління, який забезпечує гнучкість і стратегічну взаємодію із
зовнішнім середовищем [4].
Характерні риси підприємницького університету:
–– акцент на управлінську складову університету;
–– збільшення контактів, комунікацій із зовнішнім середовищем;
–– диверсифікація джерел фінансування;
–– підтримка ділової активності структурних підрозділів університету;
–– виховання повноцінної підприємницької культури.
Підприємницький університет слід сприймати як організаційне утворення, яке
перейшло на підприємницький метод управління. Тобто, отримання прибутку (підприємницького доходу) не забороняється, а вітається, але основна і головна задача –
це розвиток особливого середовища, в якій розвивається підприємницька культура.
У доповненні до згаданого раніше, в список завдань університету включено: управління з використанням світового досвіду передових університетів; формування матеріальних носіїв інноваційно-підприємницької інфраструктури – лабораторій, класів
тощо; розширення фінансових джерел та інструментів, програм, інших засобів управління ними, також використання їх у вигляді комбінованих підходів для власного
розвитку; формування підходів до оплати праці основного складу професорів і викладачів, дослідників, виходячи з кваліфікації та підсумків їхньої діяльності, зокрема у
напрямку розвитку підприємництва (створення спільних малих підприємств, виконання перспективних для впровадження науково-дослідних проектів тощо).
У схожому руслі розвивається і концепція «академічного капіталізму», вперше запропонована Едвардом Хекетт [5] і продовжена в роботі Шейли Слотер і Ларрі Леслі [6]. Зміни в умовах функціонування університетів змушують робити вибір серед
учасників спільноти викладачів, науковців та інших зацікавлених осіб між збереженням колишнього способу діяльності в умовах широкої підтримки держави, у т.ч.
фінансування. Або ж потрібно пристосовуватися до нових умов, коли академічна
свобода буде принесена в жертву ринковії діяльності (пошуку джерел фінансування). Тобто, один тип свободи має замінятися іншим, проте виникають певні ризики
недофінансування у необхідних обсягах для розвитку університету.
Академічний капіталізм відповідно до положень, висунутих авторами, полягає
у забезпеченні конкуренції за фінансування між університетами, крім того здебільшого із зовнішніх джерел фінансування, а також перехід на ринково-орієнтовані
види університетських наукових досліджень. Автори концепції наголошують, що
для збереження або збільшення фінансових ресурсів викладачі мають конкурувати
за зовнішнє фінансування.
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Насамперед їхня діяльність має бути пов’язаною із ринково орієнтованими дослідженнями, які належать до різних прикладних, комерційним, стратегічних і цільових досліджень. У свою чергу, зазначається, що джерелами фінансування можуть
бути дослідницькі гранти, контракти, партнерство із виробництвом, трансфер технологій, або ж залучення більшого числа студентів, здатних запропонувати більш
високу плату за навчання. Така діяльність університетів із залучення зовнішніх фінансових ресурсів отримала назву «академічний капіталізм».
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ОСВІТНІ ІНДИКАТОРИ ЯК ПОКАЗНИКИ РЕФОРМ:
НАЯВНІСТЬ ТА МОНІТОРИНГ
У багатьох країнах реформування освітньої сфери є постійним, закономірним
процесом. Система освіти України протягом всього періоду державної незалежності
перебуває в особливо важкому, затяжному стані реформування аспектів її функціонування. Час від часу відбуваються поверхові або радикальні, перехідні або більш
тривалі освітні зміни. Масштаб перетворень в освітній галузі не простежується,
оскільки відсутня достовірна та якісна інформація щодо перебігу та результативності реформ в освіті.
Відсутність цілісної системи моніторингу та оцінки освітніх реформ призвела до
того, що не забезпечується системність і послідовність кроків у реформуванні системи освіти, не визначені орієнтири, успішні «освітні практики» та чинники, які перешкоджають ефективній реалізації реформ. Разом з тим, потрібно відзначити, що результати реформ погано піддаються оцінюванню під час запуску та проведення реформ, вони багатовекторні і не всі проявляються відразу в момент їх впровадження.
Як зазначають експерти: «курс на реформування освіти і науки не підкріплений
розрахунками та прогнозними оцінками, не визначені основні цілі і завдання цього
процесу, крім економії бюджетних коштів. Заходи з «реформування» проводяться
без підготовки та належного правового забезпечення. Як наслідок, виникають процеси, що негативно впливають на стан науки і освіти, що відволікає науковців та
освітян від їхнього основного виду діяльності» [1].
Всесвітня доповідь з моніторингу освіти за 2017/2018 рр. [2] містить оцінку ролі
підзвітності в системах освіти з питань досягнення поставленої Організацією Об’єднаних Націй ЦСР 4 (Цілі сталого розвитку): забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для
всіх. ООН передбачає підготовку урядом національних доповідей з моніторингу освіти в рамках зобов’язань перед законодавчими органами або міжнародними організаціями, а також у сприянні роботі громадян щодо забезпечення підзвітності уряду.
З 2010 р. щонайменше одну національну доповідь з моніторингу освіти опублікували 108 країн з 209, однак на регулярній основі в середньому по світу це робить
тільки кожна шоста країна.
В Україні лише Національна академія педагогічних наук України узагальнює у
відповідних документах результати аналітичних розвідок учених НАПН України, що
мають назву «Національна доповідь» [3].
МОН України наказом від 19.09.2016 № 1116 затвердило Перелік національних
освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти й методологію їх обрахунку, що є значним «кроком вперед», але все ж недостатнім. В Україні
бракує індикаторів результатів освіти всіх рівнів освітньої системи.
Крім того, Інститут освітньої аналітики оприлюднює неповний перелік національних освітніх індикаторів системи загальної середньої освіти, розрахованих на
основі даних з інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна
система освіти». Зокрема, відсутні індикатори напряму Б «Фінансові ресурси, що інвестуються в загальну середню освіту».
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Позитивним моментом є участь України в реалізації Цілей сталого розвитку до
2030 року. Розроблені та апробовані індикатори (таблиця) дозволять забезпечити
міцну основу для подальшого планування розвитку України та моніторингу стану
досягнень ЦСР в освітній сфері. Доповідь було підготовлено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Наявні індикатори дозволять планувати обсяг і темп реформ (рис. 1)
Так, згідно Цілей сталого розвитку 4.2.2 (рис. 2), в межах реформи системи освіти передбачається в 2030 р. охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком 5 років на рівні 95%, станом на 2015 р. цей показник становить 70,6%.
Звідси можна зробити висновок, що обсяг реформи становить 24,4 %, що становить
зростання показника на 34,5 % (24,4/70,6*100). Діленням цього показника на кількість очікуваних років здійснення реформи ми отримаємо абсолютний річний приріст реформ, а способом розрахунку середньорічного темпу приросту - річний темп
реформ. Оскільки реформа за ЦСР передбачає часові межі до 2030 року, тоді абсолютний приріст реформи та темп реформи за цим показником відповідно становитиме 1,6% (24,4/15) та 2 % ( 15 95 / 70,6 ×100 -100 ) за рік.
Та б л и ц я
Завдання та індикатори Цілей сталого розвитку до 2030 року
Завдання ЦСР-4

4.1.1.Забезпечити доступність якісної
шкільної освіти для всіх дітей та
підлітків
4.2. Забезпечити доступність якісного
дошкільного розвитку для всіх дітей
4.3. Забезпечити доступність
професійної освіти

Індикатори ЦСР-4

4.1.1. Частка населення, задоволеного
доступністю та якістю послуг шкільної освіти, %

4.2.1. Чистий показник охоплення дошкільними
навчальними закладами дітей віком 5 років, %
4.3.1. Частка домогосподарств, які потерпають
через відсутність коштів для отримання членом
родини будь-якої професійної освіти, %
4.4. Підвищити якість вищої освіти та 4.4.1. Місце України у рейтингу Global
забезпечити її тісний зв’язок з наукою, Competetiveness Report за напрямом «вища освіта»
сприяти формуванню в країні міст
4.4.2 Кількість університетських міст, одиниць
освіти та науки
4.5. Збільшити поширеність серед
4.5.1. Рівень участі дорослих та молоді у
населення знань і навичок, необхідних формальних та неформальних видах навчання та
для отримання гідної роботи та
професійної підготовки за останні 4 тижні,
підприємницької діяльності
% населення віком 15–70 років
4.5.2. Частка населення, яке повідомило,
що за останні 12 місяців користувалось послугами
Інтернету, %
4.6. Ліквідувати гендерну нерівність
4.6.1. Частка чоловіків серед шкільних
серед шкільних учителів
учителів, %
4.7. Створити у школах сучасні умови 4.7.1. Частка сільських денних загальноосвітніх
навчання, включаючи інклюзивне, на навчальних закладів, що мають доступ до
основі інноваційних підходів
Інтернету, %
4.7.2. Частка сільських денних загальноосвітніх
навчальних закладів, що мають комп’ютерні
програмні засоби навчання, %
4.7.3. Частка денних загальноосвітніх навчальних
закладів, в яких організовано інклюзивне
навчання, %

Джерело: [4].
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Рис. 1. Графічне зображення пропонованого терміна “обсяг реформи”

Джерело: побудовано автором на базі [5].

Рис. 2. Цільові значення індикаторів ЦСР-4 «Якісна освіта»

Джерело: [4].

Впровадження показників відстеження перебігу реформ дозволить вимірювати
ефективність управлінських рішень, зіставляти показники розвитку регіональних
систем освіти з міжнародними та національними індикаторами, оцінювати тенденції розвитку та усвідомлено проектувати розбудову національної освітньої системи.
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КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день обґрунтування коректної моделі фінансування вищої
освіти, що забезпечує прогресивний розвиток українського суспільства та виступає каталізатором позитивних економічних зрушень країни в цілому, є пріоритетним напрямом діяльності держави. З огляду на це, визначення детермінант
державного фінансування вищих навчальних закладів України є актуальним питанням.
Теоретичним засадам фінансового забезпечення вищої освіти та практичним
аспектам фінансування закладів вищої освіти присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: І. Бланк, О. Бойко, О. Василик, Н. Волков,
В. Геєць, Л. Диба, Б. Екер, С. Каленюк, К. Лейтнер, Д. Хікс, І. Чугунов, Л. Яременко.
Не зменшуючи важливість наукових доробок зазначених науковців та з огляду на
значимість реформування системи освіти для країни, детального вивчення потребує зарубіжний досвід фінансування закладів вищої освіти з метою виявлення
факторів, що сприяють ефективному розподілу державних коштів між закладами
вищої освіти.
Метою роботи є ідентифікація ключових детермінант державного фінансування
закладів вищої освіти України за результатами діагностики специфіки систем фінансування вищої освіти європейських країн.
Дослідження та аналіз наукових праць [1–5] дозволяють констатувати, що за
останні роки фінансування закладів вищої освіти європейських країн зазнало
суттєвої трансформації. Зокрема, фінансування наукових досліджень і навчання
наразі розглядається як окремі компоненти, бюджет яких визначається за допомогою двох відокремлених схем фінансування. Диференційоване фінансування
зазначених компонентів передбачає, що кожному з них властиві різні критерії оцінювання [1–2], з урахуванням балансу між навчанням і науковими дослідженнями
у закладі вищої освіти як на інституціональному рівні, так і на рівні академічного
персоналу [3].
Державне фінансування європейських університетів є головною та найбільшою
складовою їх бюджету, тому важливо визначити умови, за якими здійснюється
розподіл його обсягу. Діагностика досвіду європейських країн [1–3; 5] дозволила
встановити, що у більшості випадків держава розподіляє належне фінансування
університетам за посередництвом блок-грантів. Загальна сума блок-гранту може
визначатися за критеріями результативності діяльності чи з використанням інших
методів. Виділяють такі методи державного фінансування університетів на основі блок-грантів (рисунок): за результатами переговорів; за історично визначеним
розподілом; через фінансування на основі формули; на базі перфоманс-контрактів
(контракти на виконання поставлених завдань).
За результатами дослідження Федерального міністерства науки та дослідження Австрії [4], де обґрунтовано визначальні чинники систем фінансування вищої
освіти, що в першу чергу зосереджені на формалізованих моделях фінансування
для навчання в державних університетах, встановлено, що уряди європейських
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Рисунок. Блок-грантове фінансування закладів вищої освіти

Джерело: складено за даними: [1, 2].

країн використовують різні підходи до впровадження механізмів базового інституційного фінансування за формулою з відповідними критеріями результативності університетів. Варіації критеріїв особливо стосуються оцінки у розрізі
національного контексту, який суттєво впливає на розробку формули. Доцільно
відзначити, що блок-грантове фінансування закладів вищої освіти європейських
країн ґрунтується на принципі питомих витрат, коли суми розраховуються на основі потреб, необхідних для надання високоякісної освіти і вважаються базисом
для розрахунків.
З метою виявлення детермінант державного фінансування закладів вищої освіти України досліджено і проаналізовано п’ять європейських країн (Швейцарія,
Англія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція), якими успішно адаптовано різні моделі
блок-грантового фінансування університетів (таблиця). За даними таблиці можна стверджувати, що відсоткове співвідношення фінансування між компонентами
«навчання»/«дослідження» визначається індивідуально кожною країною, як і критерії за якими відбувається розподіл державних коштів на фінансування закладів
вищої освіти.
Ґрунтуючись на результатах діагностики особливостей фінансування закладів
вищої освіти європейських країн ідентифіковано ключові детермінанти державного фінансування закладів вищої освіти України:
1. Політика пріоритетів інтернаціоналізації освітнього простору та сприяння мобільності студентів і викладачів.
2. Рівень публікаційної активності викладачів закладу вищої освіти з метою його популяризації на національному та міжнародному рівнях.
3. Пошук та генерація додаткових фінансових надходжень, у тому числі з міжнародних
джерел задля забезпечення довгострокової фінансової стабільності закладу вищої освіти. Додаткове зовнішнє фінансування, що може бути отримано за рахунок дослідницьких
контрактів з приватними партнерами, фондами європейського союзу чи іншими джерелами, забезпечить прямий зв’язок між зовнішнім фінансуванням і базовим фінансуванням
та може бути використано як стимул для університетів.
Отже, ґрунтуючись на результатах дослідження та аналізу досвіду апробації
адаптованих моделей фінансування закладів вищої освіти європейських країн
обґрунтовано характерні ознаки суттєвої трансформації розподілу державних
коштів на фінансування вищої освіти. Ідентифіковано та інтерпретовано ключові детермінанти державного фінансування закладів вищої освіти України на базі
діагностики специфіки блок-грантового фінансування закладів вищої освіти європейських країн.
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Та б л и ц я
Специфіка блок-грантового фінансування закладів вищої освіти
європейських країн
Параметри
фінансування

Відсоткове співвідношення фінансування між
компонентами
«навчання» /
«дослідження»

Швейцарія

Англія

Країни
Нідерланди Фінляндія

70 / 30

63 / 37

40 / 60

44 / 56

Рівень державного фінансування

Федеральний рівень

Національний
рівень

Національний рівень

Національний рівень

Критерії фінансування навчання

Кількість
студентів

Критерії розпо- Диференділу фінансуціація між
вання з ураху3 групами
ванням галузі
дисциплін
навчання та
та освітніми
освітнього рівня рівнями

Кількість
осіб, які наКількість
вчаються в
студентів;
аспірантурі,
Кількість
кількість
докторантустудентів осіб, які марі, а також
ють наукотих, хто отвий ступінь
римав науковий ступінь

Швеція

62 –фінансування
навчання на першому і другому
рівнях;
38 – фінансування навчання на
третьому рівні та
фінансування наукових досліджень
Національний
рівень

Кількість студентів що поступили
в університет і
кількість студентів, які завершили
навчання в університеті

ДифеДиферен-ці- Диферен-цірен-ціація
ація між 3
ація між 5 Диференціація між
між 4 гругрупами
групами
15 групами дисципами дисдисциплін
дисциплін
плін та освітніми
циплін та
та освітніми та освітніми
рівнями
освітніми
рівнями
рівнями
рівнями

Джерело: складено за даними: [5].
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