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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. До сфери освіти сьогодні звернена 

увага багатьох науковців теоретиків і практиків державного управління. 

Тільки держави, що мають в розпорядженні високоефективну систему освіти, 

що відповідає сучасним вимогам, можуть увійти до числа розвинених країн 

сучасного світу. Практично в усіх країнах, що демонструють високі темпи 

економічного зростання, пріоритетним напрямом є розвиток освіти. 

Для того, щоб вірно сприймати, аналізувати й оцінювати інформацію, 

людина повинна мати достатній інтелект і необхідний комплекс знань. 

Основи для цього закладаються саме на рівні загальної середньої освіти, що 

пред'являє все більш високі вимоги до загальноосвітніх установ. 

Дослідження організаційно-економічного механізму державного 

регулювання в загальній середній освіті набуває особливу актуальність у 

наші дні, коли не припиняються дискусії з приводу реформи (чи 

модернізації) системи освіти. Вони ведуться як серед управлінців-практиків 

(не лише системи освіти), так і в академічних кругах. При цьому багато 

пропозицій щодо реформування вимагає ретельного критичного аналізу. 

Основні розбіжності торкаються таких напрямів реформування 

організаційно-економічного механізму в загальній середній освіті, як зміна 

статусу освітніх установ, перехід до нових нормативів і стандартів 

фінансування. При цьому основне обґрунтування вказаних проблем 

знаходиться в площині впровадження нових економічних європейських 

відносин у систему освіти. 

Саме тому особливо актуальним стає дослідження всіх складових 

системи загальної середньої освіти: планування, оцінювання, прогнозування 

– як на національному, так і на регіональному рівнях.  

Пошук ефективних механізмів державного регулювання загальною 

середньою освітою, оптимального розподілу повноважень між різними 
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рівнями управління є предметом постійної уваги теоретиків і практиків 

державного управління. Серед зарубіжних учених, які досліджували 

проблемні питання розвитку освіти, можна назвати Ф. Альтбаха, Г. Беккера, 

Е. Денісона, Дж. Кендріка, Дж. Тулі, Л. Кроксфорд, Я. Мінсера, 

Д. Олдермена, П. Скотта, Ф. Ван Вагта, Дж. Вайса, Б. Кларка, К. Моррісона 

та ін.  

Важливі аспекти діяльності навчальних закладів, у тому числі 

проблеми розвитку механізмів державного управління освітою в Україні та їх 

функціонування в ринкових умовах, аналізують такі науковці, як 

В. Андрущенко, О. Васильєва, О. Дацій, С. Домбровська, М. Згуровський, 

А. Кобець, І. Лопушинський, В. Луговий, П. Надолішний, В. Огаренко, 

Л. Полякова, І. Приходько, В. Сиченко, М. Степко, Т. Фініков, С. Шевченко 

та інші.  

Теоретичному осмисленню проблем функціонування освітньої системи 

в умовах становлення економічних європейських відносин в Україні та 

державноуправлінських механізмів присвячені наукові напрацювання 

В. Авер’янова, Л. Антошкіної, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, М.Белінської, 

Л.Гриневич, Д. Дзвінчука,  Н. Нижника, В. Тертички, В. Ткаченка, 

В. Токовенко та інших. 

Незважаючи на досить широкий спектр досліджень з окресленої теми, 

досі відсутні наукові праці, в яких би комплексно розглядалися науково-

теоретичні засади розробки та функціонування механізмів державного 

регулювання загальної середньої освіти. Категорії, закономірності, 

принципи, методи, системи, класифікація у сфері підготовки молоді 

практично не розроблені. Дослідники зосереджують увагу переважно на 

окремих проблемах. Саме тому потребує наукового вивчення з позицій 

державного управління організаційно-економічний механізм загальної 

середньої освіти. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи «Розробка наукових 
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основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних 

послуг України з точки зору цивільного захисту» (державний реєстраційний 

номер 0112U002587), що розробляється навчально-науково-виробничим 

центром Національного університету цивільного захисту України. Конкретно 

дисертантом досліджено економічний механізм державного регулювання у 

сфері загальної середньої освіти й проаналізовано напрями його 

вдосконалення.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

загальної середньої освіти в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– систематизувати теоретичні засади організаційно-економічного 

механізму в системі загальної середньої освіти; 

– на основі системного й концептуально-порівняльного підходів 

оцінити стан і проблеми державного регулювання загальної середної освіти 

України; 

– проаналізувати міжнародний досвід розвитку організаційно-

економічного механізму державного регулювання в загальній середній освіті; 

– визначити регламентацію організаційно-економічного механізму 

в загальній середній освіті України; 

– розкрити особливості організаційно-економічного механізму в 

загальній середній освіті в сільській місцевості; 

– окреслити структурно-функціональні аспекти державного 

регулювання у сфері вивчення вітчизняного досвіду реформування 

організаційно-економічного механізму в загальній середній освіті; 

– сформувати стратегічні напрями удосконалення організаційно-

економічного механізму в загальній середній освіті. 

Об’єкт дослідження є державна  загальна середня освіта України. 

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм 
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державного регулювання розвитку загальної середньої освіти в Україні. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження 

використовувалася сучасна наукова методологія, заснована на таких 

принципах: переходу від абстрактного до конкретного, єдності початку 

дослідження й початку розвитку об’єкта, збігу логічного й історичного, 

збіжності законів розвитку об’єкта й законів його пізнання тощо. В основу 

методології дослідження було покладено системний підхід, методологічна 

специфіка якого відзначається тим, що він дозволив визначити об’єкт 

державного регулювання у сфері загальної середньої освіти з позиції його 

цілісності та розкрити сутність механізмів, що її забезпечують, а також 

типологізувати зв’язки, притаманні цьому складному об’єкту, і звести їх у 

єдину теоретичну картину. Автором використано низку наукових методів, а 

саме:  

 соціологічний метод, що застосовувався для більш точного виміру й 

оцінювання процесів формування та взаємного впливу систем реформування 

освітніх кластерів;  

 гіпотетико-дедуктивний метод, який став необхідним при 

формуванні методології дисертаційного дослідження і дав змогу сформувати 

гіпотезу дослідження, побудувати евристичні моделі державного 

регулювання економічного механізму загальної середньої освіти України. 

Дедуктивний доказ висунутої гіпотези дослідження не тільки підтвердив 

правильність формування його методології, справедливість висновків, а й дав 

можливість також верифікувати практичні рекомендації з удосконалення 

функціонування та розвитку досліджуваного об’єкта; 

 структурно-функціональний аналіз, сутність якого полягає у 

виділенні елементів системи розвитку та подальшого вдосконалення 

загальної середньої освіти України; 

 діалектичний підхід і системний метод, на основі яких в загальному 

механізмі державного управління обґрунтовано та розкрито сутнісні 
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особливості, які впливають на процес модернізації державного регулювання 

організаційно-економічного механізму загальної середньої освіти України; 

 ряд порівняльних методів, що дали можливість здійснити аналіз 

інструментів і механізмів державного регулювання розвитком загальної 

середньої освіти в Україні;  

 статистичний метод, що дозволив оцінити сучасний стан 

функціонування досліджуваного об’єкта;  

 прогностичний метод, за допомогою якого визначено більш 

віддалені перспективи розвитку досліджуваного об’єкта. 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: закони України, 

укази Президента України, нормативні акти Кабінету Міністрів України; 

аналітичні матеріали Міністерства освіти і науки України, статистична 

інформація Державної служби статисттики України тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

наукового завдання розвитку теоретичних засад й обґрунтування науково-

прикладних рекомендацій щодо розробки та впровадження дієвих форм і 

методів державного регулювання організаційно-економічного механізму 

загальної середньої освіти України. 

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного 

дослідження є такі:  

уперше: 

– визначено й обґрунтовано стратегічні напрями вдосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання у сфері 

загальної середньої освіти, що спрямовані на вдосконалення роботи 

регіональних департаментів (управлінь, відділів тощо) освіти і науки, 

фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення розвитку такої 

сфери та раціоналізацію використання необхідних для цього ресурсів шляхом 

упровадження принципів субсидіарності, ефективності й 

інституціональності, а також підтримки надання високоякісних 
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загальноосвітніх послуг населенню щодо формування в нього 

інтелектуальних, соціальних, ціннісних і ситуативних компетентностей; 

удосконалено: 

– визначення регламентації організаційно-економічного механізму в 

загальній середній освіті України, що полягає в установленні державою 

нормативів фінансування загальноосвітніх установ за умови забезпечення їх 

регіонального наповнення, які мають ураховувати специфіку цих установ, 

підвищувати якість освітніх послуг, що ними надаються, і становити 

підґрунтя для розробки та реалізації цільових програм у зазначеній сфері; 

– методику оцінювання стану організаційно-економічного механізму 

державного регулювання загальної середньої освіти України, що передбачає 

використання системного і концептуально-порівняльного підходів, згідно з 

якими доцільно застосовувати абсолютні, відносні показники та показники 

доданої вартості, а також модель оцінювання й фінансування цієї сфери за 

результатами;  

– структурно-функціональне забезпечення державного регулювання у 

сфері загальної середньої освіти в контексті реформування його 

організаційно-економічного механізму, концепт якого становить 

розмежування основних управлінських функцій різних рівнів такого 

регулювання, ключовим серед яких визнано місцевий, на цьому рівні мають 

активно реалізовуватися перспективні форми територіального 

співробітництва щодо забезпечення розвитку такої сфери на основі спільних 

інтересів і цілей (делегування одній територіальній громаді виконання 

завдань від іншої громади у цій сфері з передачею певних ресурсів, реалізація 

спільних проектів, спільне утримання й фінансування відповідних установ 

комунальної власності тощо); 

діталі подальшого розвитку: 

– систематизація теоретичних засад організаційно-економічного 

механізму державного регулювання в системі загальної середньої освіти, що 

дозволило визначити можливі синергетичні ефекти, які відбивають 
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інтегральну характеристику економічних, соціальних, педагогічних та інших 

кінцевих результатів при відтворенні знань, що передбачає надання такою 

системою освіти соціально значущого блага, насамперед, на безоплатній 

основі, яке відзначається дифузійним й узагальненим характером і повинно 

відповідати вимогам часу та потребам суспільства; 

– узагальнення закордонного досвіду розвитку організаційно-

економічного механізму в загальній середній освіті й обґрунтування 

напрямів його адаптації в Україні з використанням засадничих міжнародних 

принципів освіти при формуванні вітчизняної державної освітньої політики: 

навчання соціальному співіснуванню; навчання отриманню знань, 

функціональним компетентностям та інноваційному мисленню; навчання, 

зокрема в межах освітніх програм стартапу, повноцінному та ефективному 

використанню набутих знань з метою підвищення власного добробуту й 

економічного розвитку держави; навчання збереженню традицій, цінностей 

вітчизняної історії і культури; забезпечення повсюдності впровадження е-

освіти на базовому рівні та державно-громадського управління системою 

освіти такого рівня; 

– сутність і особливості організаційно-економічного механізму в 

загальній середній освіті в сільській місцевості, що вказують на необхідність 

розробки й реалізації проектів щодо підтримки функціонування та розвитку 

системи такої освіти на засадах публічно-приватного партнерства, зокрема 

установлення, правове визнання та легітимація взаємозв’язків між усіма 

зацікавленими учасниками цієї системи, забезпечення розподілу функцій, 

ризиків і відповідальності між ними, залучення державними й місцевими 

органами влади інвестицій в об’єкти освітньо-гуманітарної інфраструктури, 

створення соціокультурних центрів на базі шкіл тощо. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні ідеї та висновки 

дослідження доведено до конкретних положень, методик і рекомендацій. Вони 

можуть бути використані в практичній діяльності органами державного 

управління на загальнонаціональному та регіональному рівнях, зокрема під час 
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планування роботи установ загальної середньої освіти України. 

Матеріали дисертації можуть також використовуватися в навчальному 

процесі при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», у 

системі перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування, при підготовці методичних 

матеріалів, лекцій та практичних занять з публічного управління та 

адміністрування. Запропоновані в дисертації положення, висновки і рекомендації 

мають практичне значення, що підкреслюється:  

Актом впровадження результатів у Національному університеті цивільного 

захисту України, в якому зазначається, що пропозиції автора використовуються 

при викладанні дисциплін «Державна політика: аналіз та механізми 

впровадження» та «Управління соціальним і гуманітарним розвитком» за 

програмою підготовки магістрів державного управління у Національному 

університеті цивільного захисту України (акт №3 від 17.05.16), довідкою про 

впровадження Харківської міської ради (довідка про впровадження №23/07 від 

29.04.16); та довідкою про впровадження у роботу Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації, в якій зазначено, що результати 

дослідження можуть бути використані в роботі Відділу дошкільної, загальної 

середньої, колекційної та позашкільної освіти (довідка про впровадження №67 

від 25.04.16).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею. Висновки та результати, у тому числі й ті, що характеризують 

наукову новизну, сформульовані й отримані здобувачем особисто. У роботі не 

використані ідеї А. Л. Помази-Пономаренко, у співавторстві з якою підготовлені 

дві наукові праці.  

Публікації. Основні положення дисертації викладено автором у     

наукових публікаціях, 7 статей (з них 6 у фахових наукових виданнях), 5 тез 

доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг 

публікацій становить 3.75 д.а 
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Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (197 найменування). Загальний обсяг 

роботи – 216 сторінок, з них 195 сторінок – основний текст.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

пройшли апробацію на Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-

практичних конференціях, а саме: V Міжнародній науково‐практичній 

конференції «Інформаційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій» 

(м. Хелм, Польща, 28.11.2015 р.), І Міжнародній науково‐практичній конференції 

«Забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі» (м. Луцьк, 

19–21.05.2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові, 

управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського 

суспільства» (м. Київ, 25.03.2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, 

практика» (м. Харків, 28–29.04.2016 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика» (м. Харків, 24.11.2016 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання- старт із сьогодення 

в майбутнє»(м. Харків, 19.05.2016 р.).  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

1.1. Соціально-економічна природа системи освіти 

 

В умовах глобальних трансформацій соціально-економічної системи 

нашої країни потребують докорінного перегляду організаційно-змістові, 

теоретичні, методичні засади організації державного регулювання сферою 

загальної середньої освіти. На думку багатьох дослідників управлінсько-

організаційних основ діяльності галузі [7,8.13,14], першочергового 

розв'язання вимагають питання, пов'язані з переосмисленням ролі та місця 

держави, місцевого самоврядування, громадських організацій та установ у 

розвитку та підвищенні ефективності  середньої освіти України. Головна 

стратегічна лінія реформування загальної середньої освіти полягає в її 

адаптації до економічних умов, що постійно змінюнються - в частині змісту 

освіти, у внутрішньому устрої школи, в державному організаційно-

економічному механізмі, в управлінні. Не викликає заперечень той факт, що 

рівень розвитку освіти знаходиться у певній залежності від організаційної 

злагодженості управлінського механізму, який скеровує поступальний 

розвиток галузі завдяки взаємодії і чіткому розмежуванню повноважень 

державних органів влади, проведенню чіткої програми дій щодо 

провадження державної політики з її розвитку, визначення місця та ролі 

громадських організацій у цих процесах. У спеціальній літературі вчені 

розглядають освіту як галузь, розуміючи сукупність підприємств і 

організацій, що під цим склалася, об'єднаних спільністю функцій, що 

виконуються ними в системі громадського розподілу праці [5,59,89,115]. 

Вони характеризують її як "систему освітніх установ, організацій і 

підприємств, що здійснюють освітню діяльність, спрямовану на задоволення 
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потреб населення в освітніх послугах і підготовку кваліфікованих 

працівників" [21, с. 142]. Такий погляд на освіту має на увазі, по суті, розгляд 

системи освіти як суто економічній категорії, що, безумовно, вимагає деяких 

коментарів і термінологічних уточнень. 

У  енциклопедичному словнику дається наступне визначення освіти: 

"..результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок; необхідні 

умови підготовки людини до життя і праці". При цьому підкреслюється, що 

"основний шлях здобуття освіти - навчання в навчальних  закладах" [84, с. 

22]. 

В. В. Чекмарьов [177, с. 37] аналізує освіту з різних сторін: як процес - 

як багатосферну і багаторівневу (інтерсекторну) систему формування 

стосунків між людиною і місцем існування, між суспільством і природою, 

між людиною і соціумом - і як громадське благо - як результат засвоєння 

систематизованих знань, що констатуюють здібності до праці і є умовою 

соціально-економічного прогресу. Система освіти при цьому розглядалася в 

організаційно-технологічному аспекті - як сукупність спадкоємних освітніх 

програм і державних освітніх стандартів різного рівня і спрямованості; 

мережі освітніх установ різних організаційно-правових форм, типів і видів, 

що реалізовують їх; системи органів управління освітою і підвідомчих ним 

установ і підприємств; а також в економічному сенсі - як система 

економічних стосунків між державою, громадянами, виробниками і 

споживачами освітніх послуг. Таким чином, В. В. Чекмарьов розглядає 

мережу освітніх установ як частину системи освіти в організаційно-

технологічному сенсі і як сторону в системі економічних стосунків [42, с. 86]. 

Функціональний розгляд освіти як результату діяльності системи 

загальної середньої освіти відсутній і в роботах вчених, трактуючих його як 

"процес і результат цілеполягаємої, педагогічно організованої і планомірної 

соціалізації людини, здійснюваній в її інтересах і/або інтересах суспільства, 

якому вона належить" [180, с. 6]. 
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Таким чином, використовуючи термін "освіта", необхідно враховувати 

багатозначність його розуміння різними дослідниками. Окрім засвоєння 

деякого обсягу знань, навичок і умінь, освіту розглядають як відповідним 

чином організований державою процес навчання і розвитку особистості. В 

той же час ряд учених звертає увагу на інституціональні аспекти освіти, 

кажучи, що це "своєрідна система діяльності, пов'язана з передачею і 

засвоєнням знань, навичок, умінь, а також певний соціальний інститут 

(система установ, створена для виконання специфічних функцій)" [74, с. 96]. 

Гребнєв Л.C. робить висновок про те, що "освіта - це дуже своєрідний 

різновид натурального господарства.. Строго кажучи, таке "господарювання" 

слід назвати не натуральним, автономним, а мережевою взаємодією суб'єктів. 

В ході цієї взаємодії зовнішнього світу суб'єктів, різних спільностей, їх 

культур перетворюється сама людина, його внутрішній світ, його "малий 

всесвіт", особиста культура, а не зовнішні матеріальні предмети" [112, с. 13]. 

На цій підставі автор робить висновок, що "перспектив трансформації такого 

"натурального господарства" в ринкову форму немає і не може бути" [там 

же]. 

В роботах українських вчених [54,79,91] освіта розглядалася з 

функціональної точки зору - як результат діяльності освітніх установ, що 

дозволило зробити деякі важливі висновки, які будуть використані далі. 

Проте такий розгляд освіти недостатньо повний, оскільки він не враховує 

синергетичний ефект і можливість цілеспрямованої дії системи освіти. 

Мережа освітніх установ, як правило, розглядається у системі 

державного регулювання, як сукупність освітніх установ, об'єднаних за 

принципом підлеглості певному рівню освіти (зазвичай місцевій або 

федеральній установі початкової або вищої професійної освіти). При цьому 

дослідники пропонують різні напрями оптимізації мережі [48, с. 64].  

Сучасна система освіти України охоплює найважливіший сегмент 

суспільства. У сферу освіти залучені не тільки людські ай фінансові та 

матеріально-технічні ресурси. Проаналізувавши статистичні дані відділу 
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аналітики загальної середньої освіти та відділу інформаційних та 

аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і 

науки України необхідно відмітити, що за два навчальні роки, за даними 

Інституту освітньої аналітики, мережа загальноосвітніх навчальних закладів 

України протягом останніх двох навчальних років скоротилася на 1,52 

відсотки - загалом на 267 ЗНЗ (в тому числі і вечірні змінні школи, спеціальні 

школи та школи-інтернати). У 2014/2015 навчальному році працювало 17 604 

ЗНЗ, і у 2015/2016 навчальному році – 17 337. Якщо не врахувати вечірні 

змінні школи, спеціальні школи та школи-інтернати, то скорочення кількості 

загальних середніх навчальних закладів становить 1,48 відсотки. 

За останні два роки у містах були закриті 38 шкіл, а відкрито чотири 

нові. Сільських шкіл було закрито 231, а відкрито 11. У містах Києві, 

Донецьку, Харкові закрито найбільше закладів. У сільській місцевості 

найбільшого скорочення зазнали ЗНЗ у Житомирській, Чернігівській і 

Волинській областях. У Донецькій області при зменшенні кількості міських 

шкіл, спостерігається значне зростання сільських. На один ЗНЗ у 2015/2016 

н. р. припадає понад 218 учнів, загалом - усього  3 783 150 учнів. 

У 2015/2016 н. р. найбільша кількість учнів в одному класі є у міських 

школах Дніпропетровської області та у Києві, найменша – у Луганській 

області. Найбільша кількість учнів в одному класі у сільських школах є у 

Закарпатській області, найменша – у Кіровоградській області. За два останніх 

навчальних роки кількість першокласників збільшилася на 22 882 учні. 

Найбільший приріст учнів 1-х класів у міських денних ЗНЗ спостерігався у 

Києві, Дніпропетровській і Львівській областях. Спостерігається зменшення 

набору учнів у 1-і класи в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій 

областях. У Львівській, Рівненській і Київській областях кількість 

першокласників у 2015/2016 н. р. зросла найбільше. У дев‘ятих класах у 

цілому відбулося зменшення кількості учнів на 9 775. У Києві, Львівській і 

Одеській областях кількість десятикласників у міських денних ЗНЗ зросла. 
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Найзначніше скорочення десятикласників у містах спостерігається в 

Донецькій і Тернопільській областях [129]. 

За даними Державної служби статистики України, у 2014-2015 н. р. (без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 

міста Севастополя) закінчили школу ІІ ступеня та одержали свідоцтво про 

базову загальну середню освіту 333 761 випускників; закінчили школу ІІІ 

ступеня та одержали атестат про повну загальну середню освіту 217 704 

випускників. 

На початок 2015/2016 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах 

налічувалося 446 304 учителі (у 2014/2015 н. р. – 453 557 учителів)[130]. 

За даними Міністерства фінансів України у 2014 році витрати на 

одного учня ЗНЗ на навчальний рік по областях України становили від 8,5 та 

8,6 тис. гривень у Харківській та Одеській областях до 15,5 тис. гривень у 

Івано-Франківській області, яка стала найвитратнішою. Підвищення розмірів 

посадових окладів  працівників галузі освіти у 2015 році відбувалося двічі – у 

вересні та у грудні[95, с. 192]. Таким чином, до діяльності системи освіти має 

пряме відношення більше чверті усього населення України. [46, с. 153].У 

таблиці  1 наведені дані без урахування, шкіл-інтернатів та вечірніх змінних 

шкіл. 
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Таблиця 1 

Дані МОНУ  кількості загальноосвітніх навчальних закладах  

Область Кількість денних ЗНЗ 

2014/2015 н. р. 

Кількість денних ЗНЗ 

2015/2016 н. р. 

Різниця 

Місто Сел

о 

Разо

м 

Міст

о 

Сел

о 

Разом 

Місто Місто, 

% 

Село Село, 

% 

Разом Разом, 

% 

Вінницька 161 711 872 159 705 864 2 1,24 6 0,84 8 0,92 

Волинська 105 655 760 105 635 740 0 0,00 20 3,05 20 2,63 

Дніпропетровська 556 416 972 552 409 961 4 0,72 7 1,68 11 1,13 

Донецька 337 201 538 331 212 543 6 1,78 -11 -5,47 -5 -0,93 

Житомирська 166 616 782 166 576 742 0 0,00 40 6,49 40 5,12 

Закарпатська 143 516 659 143 515 658 0 0,00 1 0,19 1 0,15 

Запорізька 261 326 587 260 319 579 1 0,38 7 2,15 8 1,36 

Івано-Франківська 142 580 722 143 576 719 -1 -0,70 4 0,69 3 0,42 

Київська 215 514 729 215 513 728 0 0,00 1 0,19 1 0,14 

Кіровоградська 142 386 528 142 377 519 0 0,00 9 2,33 9 1,70 

Луганська 130 181 311 127 176 303 3 2,31 5 2,76 8 2,57 

Львівська 337 1035 1372 338 1021 1359 -1 -0,30 14 1,35 13 0,95 

Миколаївська 167 369 536 167 367 534 0 0,00 2 0,54 2 0,37 

Одеська 287 565 852 287 559 846 0 0,00 6 1,06 6 0,70 

Полтавська 180 506 686 179 493 672 1 0,56 13 2,57 14 2,04 

Рівненська 126 536 662 126 533 659 0 0,00 3 0,56 3 0,45 

Сумська 159 357 516 158 351 509 1 0,63 6 1,68 7 1,36 

Тернопільська 131 710 841 131 698 829 0 0,00 12 1,69 12 1,43 

Харківська 390 421 811 384 409 793 6 1,54 12 2,85 18 2,22 

Херсонська 141 322 463 139 317 456 2 1,42 5 1,55 7 1,51 

Хмельницька 164 619 783 165 600 765 -1 -0,61 19 3,07 18 2,30 

Черкаська 154 475 629 154 462 616 0 0,00 13 2,74 13 2,07 

Чернівецька 103 325 428 102 322 424 1 0,97 3 0,92 4 0,93 

Чернігівська 152 449 601 153 426 579 -1 -0,66 23 5,12 22 3,66 

м. Київ 471 0 471 461 0 461 10 2,12 0 0,00 10 2,12 

Республіканські 

заклади 

10 0 10 9 0 9 1 10,00 0 0,00 1 10,00 

Усього 5330 1179

1 

1712

1 

5296 1157

1 

16867 38/-4 0,64 231/-11 1,87 254 1,48 
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Мінусове значення різниці означає збільшення кількості денних ЗНЗ 

протягом двох останніх навчальних років.[Джерело: сайт 

http://mon.gov.ua/][129] 

  

.Таблиця 2 

Дані МОНУ на початок 2015/2016 н. р 

Область Кількість учнів у денних ЗНЗ Кількість класів у денних ЗНЗ 

Місто Село Разом Місто, % Село, 

% 

Місто Село Разом Місто, % Село, % 

Вінницька 87 208 64 030 151 238 57,66 42,34 3 564 5 855 9 419 37,84 62,16 

Волинська 65 328 60 987 126 315 52,72 47,28 2 623 4 745 7 368 35,60 64,40 

Дніпропетров

ська 

256 374 43 791 300 165 85,41 14,59 9 957 3 664 13 621 73,10 26,90 

Донецька 126 324 20 793 147 117 85,87 14,13 5 765 1 998 7 763 74,26 25,74 

Житомирсь 

ка 

81 976 45 108 127 084 64,51 35,49 3 481 4 208 7 689 45,27 54,73 

Закарпатська 63 983 91 315 155 298 41,20 58,80 2 746 5 624 8 370 32,81 67,19 

Запорізька 119 094 33 864 152 958 77,86 22,14 4 802 2 837 7 639 62,86 37,14 

Івано-

Франківська 

69 100 76 888 145 988 47,33 52,67 2 865 5 238 8 103 35,36 64,64 

Київська 120 456 63 110 183 566 65,62 34,38 4 784 4 958 9 742 49,11 50,89 

Кіровоградсь

ка 

59 006 29 908 88 914 66,36 33,64 2 631 3 006 5 637 46,67 53,33 

Луганська 37 880 13 011 50 891 74,43 25,57 1 879 1 284 3 163 59,41 40,59 

Львівська 165 250 91 535 256 785 64,35 35,65 6 750 7 189 13 939 48,43 51,57 

Миколаївська 72 545 34 457 107 002 67,80 32,20 2 903 3 032 5 935 48,91 51,09 

Одеська 157 657 79 891 237 548 66,37 33,63 6 517 5 653 12 170 53,55 46,45 

Полтавська 84 911 40 281 125 192 67,82 32,18 3 432 3 726 7 158 47,95 52,05 

Рівненська 65 744 79 326 145 070 45,32 54,68 2 712 5 384 8 096 33,50 66,50 

Сумська 68 555 22 634 91 189 75,18 24,82 2 888 2 176 5 064 57,03 42,97 

Тернопільськ

а 

53 851 50 787 104 638 51,46 48,54 2 327 4 528 6 855 33,95 66,05 
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Харківська 187 631 36 874 224 505 83,58 16,42 7 436 3 490 10 926 68,06 31,94 

Херсонська 65 451 37 297 102 748 62,48 37,52 2 693 2 888 5 581 48,25 51,75 

Хмельницька 81 633 44 731 126 364 64,60 35,40 3 356 4 338 7 694 43,62 56,38 

Черкаська 67 576 40 992 108 568 62,24 37,76 2 877 3 866 6 743 42,67 57,33 

Чернівецька 40 735 55 770 96 505 42,21 57,79 1 691 3 518 5 209 32,46 67,54 

Чернігівська 64 226 26 282 90 508 70,96 29,04 2 635 2 586 5 221 50,47 49,53 

м. Київ 259 241 0 259 241 100,00 0,00 10 181 0 10 181 100,00 0,00 

Усього 2 521 735 1 183 662 3 705 397 68,06 31,94 103 495 95 791 199 286 51,93 48,07 

Найбільша кількість учнів у міських денних ЗНЗ Донецької й 

Дніпропетровської областей, найменша – у Закарпатській і Чернівецькій 

областях..[Джерело: сайт http://mon.gov.ua/][129] 

 

Комплексний розгляд системи освіти дозволяє побачити і можливі 

синергетичні ефекти, під якими в економіці освіти слід розуміти 

характеристику, що відбиває інтегральну (сукупну, багато-критерійну) 

числову оцінку економічних, соціальних, педагогічних і інших кінцевих 

результатів при рішенні задачі відтворення знань [25, с. 40]. При цьому, 

розглядаючи управлінські аспекти, не можна залишати без уваги не лише 

соціальні результати діяльності системи загальної середньої освіти, але і 

питання змісту освіти. Економічні закони визначають лише умови 

функціонування економічних суб'єктів – освітніх установ, проте сам процес 

освіти регламентується закономірностями педагогіки і психології. Освітня 

діяльність пронизує усе життя сучасного суспільства, вона тісно пов'язана 

практично з будь-якою сферою діяльності людини або галуззю економіки. 

Тому непросто визначити, де закінчується вплив системи освіти [95, с. 121]. 

В умовах постіндустріального суспільства діяльність держави 

направлена на розвиток безперервної освіти, а її організаційно-економічний 

механізм повинен сприяти підвищенню економічної віддачі системи 

загальної середньої освіти. ЮНЕСКО і Організація економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) закликають розглядати безперервність 



21 
 

освіти як принцип, який має бути покладений в основу організаційної 

перебудови різних структурних ланок існуючих управлінських систем освіти 

[131, с. 142]. 

При цьому, незважаючи на провідну роль системи освіти в світі, ми 

вважаємо, що все ж неправильно визначати освіту тільки як "систему 

державних і приватних установ, метою яких є відтворення в людині найбільш 

суттєвих і загальних рис культури попередніх поколінь, у тому числі і того, 

що було ними накопичено і перевірено" [27, с. 66]. Тим більше 

неправомірним вважати, що "освіта в основному система державних установ 

зі своїми структурами, що управляють " [там же]. 

В данній роботі державне регулювання системи  освіти України 

розглядається як найважливіший соціально-економічний інститут, що 

впливає на різні сфери життєдіяльності окремого індивідуума і суспільства в 

цілому, а освіта і освітній процес характеризуються як корінні функції 

системи, що відбивають її соціально-економічну природу. 

Зміна значення знань перетворила суспільство і економіку. Разом з 

капіталом знання набувають усе більшого значення як чинник економічного 

зростання передусім у високоіндустріальних країнах. Згідно з наявними 

прогнозами, пропозиція робочої сили в перспективі трохи виросте. Проте у 

зв'язку з тим, що важливими умовами науково-технічного прогресу є 

розширення обсягу технічних знань (індустріально-дослідницькі і дослідно-

конструкторські роботи), їх активне поширення (накопичення і переробка 

інформації), а також прискорення процесу отримання матеріальних 

результатів на основі цих знань (застосування нових продуктів і технологій), 

найважливішим чинником економічного зростання стає якість робочої сили, 

якість праці [18, с. 36]. 

Про зростаючу значущість знань у сучасному світі свідчить поява 

таких нових термінів, як інформаційне суспільство, економіка знань. На 

думку фахівців, в сучасній системі державного регулювання економічними 

процеса в державі, вже наступила фаза, коли "не надлишок або недолік 
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сировинних ресурсів, праці або капіталу, а концепції, які люди тримають у 

своїх головах, і якості доступної їм інформації визначають успіх або невдачу 

підприємства" [72, с. 88]. Експерти Міжнародного валютного фонду дійшли 

висновку, що світ переживає інформаційно-технологічну революцію (IТ-

революцію), яка багато в чому відрізняється від попередньої технологічної 

революції по масштабах дії на усі сфери життя, а не тільки на економіку [151 

с. 69]. 

У економіці знань відбувається зрушення від технічних навичок до 

інтелектуальних, характер і форми роботи зазнають радикальні зміни: баланс 

зміщується від фізичної діяльності до розумової, від маніпулювання 

матеріальними предметами до обробки символьної інформації. Науково-

технічний прогрес і впровадження інновацій є найважливішими умовами 

економічного зростання [160, с. 153]. 

Світовий досвід показує, що господарські системи, орієнтовані на 

розвиток первинного сектора виробництва, не можуть бути реальними 

конкурентами постіндустріальним економікам і грати значущу роль у 

сучасному світі (це переконливо доводиться в роботах B.Л. Iноземцева, 

наприклад [50, с. 108]). Сьогодні домагаються успіхів ті країни, де мало 

природних ресурсів, але є хороша освіта і розвинена наука. Для країн же, що 

мають в розпорядженні великі об'єми природних ресурсів, їх надлишок 

частіше стає гальмом, чим стимулом розвитку. Виникає ефект "наркотика 

природних ресурсів", за визначенням вчених [6, с. 57]. 

Особливості виробництва в умовах економіки знань можуть бути 

відбиті наступною схемою, замінюючою відому формулу, актуальну для 

індустріального капіталістичного суспільства, і що відображує форму 

звернення знань як нового капіталу: 

знання людський капітал знання' (знання + нові знання) . 

Найважливішим додатковим продуктом в постіндустріальному 

суспільстві стає новий обсяг знань, вироблюваний в результаті переробки 

знань людським капіталом. Після використання і (чи) переробки створюється 
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новий обсяг знань (тобто відбувається їх якісно-кількісне зростання), або 

збільшується число людей, що мають ці знання (кількісне зростання знань), 

або одні знання заміщаються іншими, сучаснішими (якісне зростання). 

Найчастіше вказані процеси відбуваються одночасно. 

З іншого боку, розміщення знань в людському капіталі призводить до 

його зростання:  

ЛК->3 ->ЛК' 

де ЛК- людський капітал, 3 – знання [76, с. 254]. 

Освіта підвищує рівень знань людини, тобто збільшує об'єм людського 

капіталу. Іншими словами, придбання знань здійснюється для збільшення 

людського капіталу. 

Таким чином, розміщення знань в людському капіталі має на меті 

отримання нового обсягу знань (їх кількісного або якісного зростання). При 

цьому збільшується і вартість людського капіталу. Змістом кругообігу знань 

в постіндустріальному суспільстві виступає зростання загального обсягу 

знань з одночасним зростанням людського капіталу [78, с. 33]. 

Людський капітал у вигляді накопичених знань (включаючи навики, 

уміння, здібності) є певним запасом, тобто є накопичуваним. При цьому 

людський капітал невід'ємний від його носія - людини, а його 

функціонування і ефективність його використання значною мірою залежать 

від інтересів і переваг конкретного суб'єкта. Розміщення знань в людському 

капіталі, що призводить до зростання людського капіталу, здійснюється 

найчастіше в освітньому комплексі (також можливо і самоосвіта і 

внутріфірмове навчання, наукові дослідження в корпораціях). Результатом 

діяльності освітнього комплексу стає поява нового обсягу знань (додаткового 

продукту економіки знань). Тому важливою часткою випадком 

запропонованої форми звернення знань є наступна: 3 ->ЛК~> ОК->ЛК' ->3 

де ОК- освітній комплекс. 

Ця схема відбиває специфіку соціально-економічної природи системи 

освіти в постіндустріальному суспільстві [76, с. 256]. 
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Соціально-економічна природа системи освіти, багато в чому 

визначається новим видом економічних ресурсів – знаннями. Обсяг 

накопичених і використовуваних знань виступає сьогодні головним 

чинником економічного зростання кожної країни і світової економіки в 

цілому. 

Знання як вид ресурсу принципово відрізняється від традиційних 

ресурсів – капіталу, праці, землі, підприємницьких здібностей. У сучасній 

економіці знання є найважливішим чинником виробництва, при цьому 

перехід на принципово інший рівень соціально-економічного розвитку 

світової економіки обумовлюється іманентними властивостями знань [137, с. 

19]. 

Властивості знань багато в чому визначають специфіку соціально-

економічної природи системи освіти. Так, зокрема, знання самозростать в 

процесі їх споживання. Використовуючи знання, їх носій, індивідуум, 

усвідомлено або неусвідомлено систематизує накопичену інформацію, 

обробляє і аналізує її, поглиблює наявні знання і отримує нові. Продаючи 

освітню послугу, освітня установа має можливість необмежене число разів 

здійснювати цей акт купівлі-продажу з певним обсягом знань. Обмеження 

полягають лише в числі потенційних споживачів, але не в самому обсязі 

знань. Отже, продукт діяльності системи освіти потенційно безмежний. При 

передачі знань їх кількість у передавального індивідуума не зменшується (ми 

тут не розглядаємо питання, пов'язані з авторськими правами на 

використання певних видів знань у вигляді інформації), а у індивідуума, 

одержуючого знання, загальний їх об'єм збільшується. Ще одна особливість 

знань також тісно пов'язана з системою освіти, точніше, з педагогічною 

працею, що є основним способом їх передачі в освітніх установах. 

Педагогічна праця є творчою працею, оброблювальною знання і що 

розширює їх поширення. Особливістю педагогічного процесу є те, що його 

результат залежить не лише від педагога, але і від того, хто навчається. Тому 

між витратами знань "на вході" педагогічного процесу і їх об'ємом "на 
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виході" немає однозначної економічної відповідності. Ця особливість знань 

робить скрутною точну оцінку інвестицій в людський капітал [173, с. 7] . 

Для знань непридатні і традиційні способи ціноутворення. Витрати на 

створення носія інформації (книги, компакт-диска і так далі), безумовно, 

залежать від накладу видання, тобто числа його користувачів, проте ці 

економічні чинники відносяться лише до виробу, але не до самих знань. 

Витрати на створення знань, втілених в конкретному носієві інформації, 

матимуть певну вартість, не детерміновану числом її користувачів. 

Інтелектуальна цінність програми багаторазово перевищує вартість 

материалів, використаних при виготовленні компакт-диска, на якому вона 

записана [181, с. 193]. 

Можна виділити як особливість знань те, що їх цінність обумовлена 

працею людини. Без людської праці знання лежать "мертвим вантажем". 

Тільки використання їх в людській діяльності призводить до реалізації 

накопичених людиною, суспільством знань і до створення матеріальних і 

нематеріальних ресурсів. Людський капітал (тобто запас знань і здібностей, 

накопичених працівником) може реалізуватися тільки в праці свого володаря. 

Тому цінність знань для людини суб'єктивна і залежить від його 

можливостей по їх використанню [там же]. 

Зменшення вартості знань часто пов'язане не лише з їх старінням, але і 

з їх широким поширенням. Тиражування наукових відкриттів, нових 

технологій знижує їх вартість. Цю властивість знань називають дифузією. 

Вказана властивість є важливою в діяльності системи загальної середньої 

освіти, оскільки оцінка суспільством освітніх послуг, що робляться, не 

завжди може відповідати їх дійсній вартості і важливості того або іншого 

рівня освіти для усього суспільства. 

Виділяють ще і таку особливість знань, як те, що вони існують 

незалежно від простору [25, с. 41]. Знання можуть знаходитися в декількох 

місцях одночасно. Окрім того, якщо продавець може повернути собі 
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проданий товар, то, повідомивши покупцеві яку-небудь інформацію, забрати 

її назад неможливо. 

Відсутність просторових обмежень та незменьшеність знань мають 

свого роду противагу у вигляді наявності істотних тимчасових обмежень. З 

одного боку, обмеження за швидкістю поширення знань немає взагалі (наявні 

обмеження пов'язані з технічними можливостями людини на даний момент 

розвитку цивілізації). З іншого боку, знання мають властивість дуже швидко 

застарівати. Це у меншій мірі торкається фундаментальних знань, але 

прикладні знання, особливо технології, застарівають швидше, ніж більшість 

матеріальних ресурсів. За деякими даними, щорічно оновлюється 5% 

теоретичних і 20% професійних знань. При цьому, незважаючи на те що 

знання, особливо наукові, часто замінюються новішими, вони рідко зникають 

зовсім. Швидкість впровадження нових знань росте, а період їх повсюдного 

освоєння і поширення (час між появою нових знань і їх використанням у 

вигляді конкретних технологій) скорочується. Зменшилася і тривалість 

періоду часу між моментом визнання економічної цінності винаходу і 

моментів його практичного використання (у вигляді продукту або 

технології). У зв'язку з цим підвищується значення саме загальної середньої 

освіти, що закладає базу для подальшої освіти будь-якої людини [49, с. 72]. 

Багато економістів виділяють як властивість знань те, що вони 

відносяться до громадських благ. Знання як громадське благо має властивість 

несуперництва в споживанні. Як відмічає Дж. Стиглиц, коли знання відкрите 

і обнародуване, гранична вартість доступу до нього великого числа 

користувачів дорівнює нулю [193]. Проте на відміну від чисто громадських 

благ властивість невинятковості не завжди діє для знань. В той же час 

обмеження доступу до певного рівня знань в сучасних умовах принципово 

не може бути обмежено або вимагатиме занадто великих витрат, у тому 

числі і внаслідок гальмування економічного зростання. Перетворення 

знання на частку блага неминуче приведе до гальмування в розвитку 

суспільства, зниженню наукомісткості виробництва. Перестане 
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розвиватися наука, оскільки результати досліджень стануть 

недоступними. Велика частина людського капіталу або не 

використовуватиметься, або не використовуватиметься вхолосту.  

Не може бути часткою блага і освіта, що дає нам основу говорити 

про потенційну допустимість лише дуже невеликого сектора платної 

освіти в системі освіти сучасного суспільства. Більше того, дослідники 

стверджують, що знання є суспільна власність, аргументуючи це тим, що 

вони створюються і використовуються в громадському масштабі і за 

посередництва громадських інститутів [92]. 

В.Тамбовцев внаслідок наявності значного позитивного 

зовнішнього ефекту обгрунтовує віднесення послуг освіти до соціально 

значущих або гідних благ, але при цьому говорить про їх близькість до 

благ громадських в тому плані, що "подібно до останніх вони можуть 

вироблятися в суспільно неоптимальних розмірах" [104, с. 18]. 

Вказана особливість знань має особливо велике значення для 

системи загальної середньої освіти. Хоча нині в Україні не лише вища 

освіта, але навіть загальну середню освіту деякі реформатори хочуть 

представити як приватне благо, оплата якого повинна вироблятися 

споживачами освітніх послуг, їх пропозиції різко контрастують зі 

світовим досвідом [68, с. 70]. 

Ринок допускає занадто серйозні провали в галузі знань. Базові, 

фундаментальні знання мають узагальнений характер і не завжди можуть 

бути безпосередньо реалізовані в нових технологіях, продуктах, послугах. 

Навіть прикладні розробки не завжди швидко розкривають свій 

комерційний потенціал [151, с. 38]. 

Дуже важливою для економіки знань є проблема інформаційної 

асиметрії, характерна для освітніх послуг. Покупець не може 

обгрунтовано судити про вартість знань або інформації до тих пір, поки 

їх не отримає; але коли він отримав їх, його потреба в них 

задовольняється, і необхідність в купівлі відпадає. Ця властивість значно 
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ускладнює можливість конкуренції у тому числі і серед загальноосвітніх 

установ: імідж інноваційної школи і стягування великої плати за 

додаткові послуги далеко не завжди означає вищу якість освіти.  

Слід визнати помилковими висловлювання про те, що «знання, 

інформація, на відміну від здібностей, не мають властивості 

відтворюваності. Можна говорити про відтворення процесу виробництва 

знань, а не відтворення самих знань, бо останнє абсолютно даремне 

заняття в умовах інформаційної економіки» [118, с. 263]. Якби не 

існувало можливості розширеного відтворення знань, передачі їх людям, 

то неможливий був би і процес навчання. Якби знання не можна було  

відтворювати, то були б відсутні акти купівлі-продажу технологій і інших 

форм поширення знань. 

З прискоренням зміни технологій і в цілому оновлення знання, 

швидко застаріває той зміст освіти, який залишився з часу розквіту 

індустріального суспільства. Сучасна постіндустріальна цивілізація 

вимагає перегляду не лише технологій освіти, але і його змісту, 

уточнення оптимальної структури знань, необхідних для нового 

покоління і для дорослого населення. 

Система загальної середньої освіти індустріальної епохи 

відповідала її вимогам. Вона функціонувала подібно до промислового 

підприємства. 

Масова освіта забезпечувалася потоковою системою: учні 

(сировина) збиралися в освітніх установах (заводах) та піддавалися 

педагогічній дії педагогів (робітників) [146, с. 35]. 

Якщо в доаграрном суспільстві освіти як системи не існувало, то 

вже в аграрному суспільстві стало обов'язковим здобуття освіти протягом 

декількох років. У розвиненому індустріальному суспільстві виявилася 

лімітуюча роль людського капіталу в порівнянні з іншими формами 

капіталу. Становлення індустріального суспільства зажадало подовження 
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термінів обов'язкової освіти до 7-9 років і встановлення національних 

стандартів освіти. 

Перехід до постіндустріального суспільства, заснованого на 

інформаційних технологіях, кардинально підвищує вимоги до якості 

людського капіталу. Освіта стає найважливішим чинником, що визначає 

як успішність діяльності підприємства, так і рівень розвитку країни. В 

результаті інформаційної революції міняються вимоги суспільства до 

системи освіти. Тому потрібна адекватна відповідь на ці вимоги, тобто 

адаптація системи освіти до роботи в умовах постіндустріального 

суспільства. Входження в постіндустріальне суспільство припускає 

створення постіндустріальної системи загальної середньої освіти, що 

динамічно розвивається, яка використовуватиме сучасні методи і 

досягатиме мети майбутнього [66, с. 158]. У сучасних умовах потрібно 

індивідуалізувати процес навчання і підвищити його ефективність. Ці 

вимоги може реалізувати дистанційна освіта із застосуванням сучасних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. Зросте роль 

педагогічних колективів, оскільки створення сучасних освітніх 

технологій є справою колективу людей, що спеціалізуються на різних 

аспектах освітнього процесу [3, с. 5]. 

Для того, щоб вірно сприймати, аналізувати і оцінювати 

інформацію, людина повинна мати достатній інтелект і необхідний 

комплекс знань. Усе це закладається саме на рівні загальної середньої 

освіти, що пред'являє все більш високі вимоги до загальноосвітніх 

установ. 

Об'єктивні інтереси держави, що динамічно розвивається, базується 

на принципах демократії, полягають в підвищенні інтелектуального рівня 

населення, в зростанні людського капіталу. Інакше приречене на 

деградацію суспільство не зможе перейти на новий постіндустріальний 

етап розвитку. [81, с. 12]. 



30 
 

Західні дослідники і висунули принципи пріоритетності освіти, що 

сприяло переходу держав до постіндустріального суспільства і стійкого 

економічного зростання. У західній економічній теорії описані замкнуті 

круги убогості. Потрапивши в них, країна все нижче опускається по 

відносному рівню розвитку. Б. Кналл описав круг відсталості пов'язаний з 

відсталістю освітніх установ [103, с. 5]. 

Відстала економіка не дозволяє виділити достатні асигнування для 

розвитку освітніх установ і професійної підготовки і перепідготовки 

кадрів. Нерозвиненість освітніх установ загальної і професійної освіти 

обумовлює низький рівень кваліфікації робочої сили, постійну нестачу 

фахівців, що не дає можливості підвищити продуктивність праці. А 

невисокий рівень продуктивності праці та повільні темпи його зростання 

є головною причиною відсталості економіки. Слід зазначити, що 

відсутність необхідного рівня освіти, як правило, передається з покоління 

в покоління, посилюючи тяжке положення багатьох сімей. Діти 

малоосвічених батьків найчастіше вчаться меньшу кількість років, чим 

діти з освіченіших сімей. Крім того, в період дорослого життя вони, не 

маючи відповідних навичок, не продовжують навчання. В результаті їх 

рівень вченості ще сильніше знижується в порівнянні з дітьми з освічених 

сімей і вони не можуть розраховувати на високооплачувану роботу, що 

позначається на їх добробуті, а потім передається і їх дітям. Фактично це 

також замкнутий круг бідності, що передається в результаті низького 

рівня освіти з покоління в покоління. Розімкнути цей круг може саме 

держава. Тому на фінансування системи освіти в розвинених країнах 

перестають дивитися як на даремну витрату засобів, приходячи до 

розуміння, що це необхідне капіталовкладення в майбутнє, яке 

кардинально впливає на баланс сил між країнами. Якщо раніше зарубіжні 

учені акцентували увагу на прямих і непрямих вигодах освіти для 

індивідуума і передусім на зростанні довічних прибутків, то сьогодні в 
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розвинених країнах світу признається ключова роль освіти в динаміці 

економічного розвитку [107, с. 54]. 

Дослідження соціально-економічної природи системи загальної 

середньої освіти набуває особливу актуальність в наші дні, коли не 

припиняються спори з приводу реформи (чи модернізації) системи освіти. 

Вони ведуться як серед управлінців (не лише системи освіти), так і в 

академічних колах. 

Основні розбіжності торкаються таких напрямів реформування 

фінансово-економічного механізму державного регулювання системи 

освіти, як введення єдиного державного іспиту, державних 

індивідуальних фінансових зобов'язань,  зміна статусу освітніх установ, 

переходу до нормативного фінансування і конкурсного порядку 

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців. При цьому 

основне обгрунтування вказаних проблем лежить в площині ринкових 

стосунків. Говорячи про модернізацію фінансово-економічного, 

організаційно-економічного механізму, реформатори фактично 

пропонують змінити соціально-економічний механізм державного 

регулювання функціонування системи освіти [31, с. 5]. 

 Фахівці відмічають, що "ознаки деградації і занедбаності освіти, 

освітньої розрухи сьогодні усім очевидні: образлива заробітна плата, 

старіння вчительського корпусу, низька якість освіти в більшості шкіл, 

застарілість будівель і дидактичної бази, погіршення здоров'я дітей", при 

цьому "усі останні дії і заходи є чистісінької води симуляція поліпшення 

української освіти" [2, с. 14]. 

Ми вважаємо, що шляхи модернізації економічних стосунків 

системи загальної середньої освіти необхідно шукати на принципово 

іншій парадигмальній основі, що відбиває специфіку системи освіти, але 

не в координатах "попит-пропозиція". Необхідно передусім враховувати, 

що витрати на систему загальної середньої освіти по своєму 

економічному сенсу є інвестиціями, що ведуть до збільшення сукупного 
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людського капіталу країни. Саме виходячи з цього слід оцінювати їх 

ефективність. 

Діалектичний розгляд нового економічного ресурсу – знань, 

виробництвом і відтворенням яких займається система загальної 

середньої освіти, дозволив нам виділити наступні іманентні властивості 

знань як особливого економічного ресурсу [67, с. 81]: характер знання як 

громадського блага; достаток, "нерідкість" знань; можливість існування 

локального дефіциту знань; незменшення у міру використання; 

невідчужуваність; внепростерність; несуперництво в споживанні; 

безповоротність передачі знань; дифузія; залежність знань від часу: 

миттєве поширення і швидке застарівання; распрострертість знань; 

неможливість об'єктивної оцінки знань до їх отримання; слабка 

залежність між вкладенням знань (та інших видів ресурсів) у 

виробництво нових знань і результатом; варіативна використання.  

Ураховуючи особливу соціально-економічну природу системи 

освіти, а також становлення нової економіки знань, слід підкреслити, що 

розвиток економіки знання неможливий за наявності соціальних бар'єрів 

або дискримінації при доступі до засобів придбання знань. Економіка 

знання припускає наявність вільного доступу до інформації, до знань. 

Саме це забезпечує зростання загального обсягу знань країни, планети, у 

тому числі і появу нових технологій і підвищення загального рівня життя. 

На нашу думку, головним критерієм соціально-економічного розвитку 

держави в постіндустріальній економіці є доступні для усіх можливості 

придбавати, застосовувати і нарощувати знання. 



33 
 

1.2. Сутність механізму організаційно-економічного механізму 

державного регулювання в системі загальної середньої освіти 

України 

  

Державне регулювання освітою, зокрема загальною середньою, займає 

одне з центральних місць у реалізації державної політики  України, особливо 

в період суспільно-політичних та економічних реформ, оскільки від їх 

результативності в освітній сфері залежить якість людського та 

інтелектуального потенціалу нації, економічна і політична незалежність 

держави. Сьогодні пильна увага до загальної середньої освіти звернена у 

всьому світі. Дослідники вважають, що "у міру того як багато країн роблять 

зусилля для досягнення загальної письменності і початкової освіти для усіх і 

в той же час розширюючи і покращуючи якість вищої освіти, для багатьох з 

них середня школа залишається досить слабкою ланкою системи освіти" 

[102, с. 32]. 

Загальноосвітню школу справедливо вважають базовою ланкою 

системи загальної середньої освіти. Дослідники відмічають, що "роль 

(базової освіти) в процесі глобалізації занадто часто недооцінюється. Проте 

воно є неодмінною умовою для рівноправної і відповідальної участі в цьому 

процесі кожного з нас" [39]. Ми підтримуємо думку академіка А. Новікова, 

що "в гуманістичному суспільстві держава зобов'язана надати можливість 

кожному громадянинові здобути загальну і вищу освіту" [55, с. 51]. У 

сучасних умовах обидва види освіти є умовою успішної соціалізації особи. Ні 

загальна освіта без вищої, ні вища без загальної не можуть сформувати 

повноцінну людину. 

Основою для вищої освіти усіх рівнів є загальна середня освіта. 

Враховуючи те, що сьогоднішнім молодим людям доведеться вчитися усе 

життя, найважливішими завданнями загальної середньої школи слід визнати 

формування навичок навчальної діяльності, мотивованість навчання, 

підготовленість до реальних викликів життя, уміння міркувати і викладати 



34 
 

свої думки і ідеї, ефективно аналізувати те, що відбувається. Тільки в цьому 

випадку загальна середня освіта стане основою для наступного навчання і 

справжньою умовою життя в невідомому доки майбутньому. 

У Всесвітній декларації про освіту говориться, що "фундаментальна 

мета розвитку освіти полягає в передачі і збагаченні загальних культурних і 

моральних цінностей. Саме у цих цінностях криються самобутність і сенс 

існування окремих людей і співтовариств" [112, с. 57]. 

Як показав зроблений аналіз нормативно-правових документів, то 

вагомим організаційно-управлінським проектом державної політики в 

області освіти є "Національна доктрина розвитку освіти України в XXI 

столітті" (2002 г). Зміст доктрини визначається як загальними принципами 

освітньої політики та підкріплюється положеннями Концепції гуманітарного 

розвитку України на період до 2020 року та Проекту концепції розвитку 

освіти до 2025 року, що  припускають орієнтацію системи загальної 

середньої освіти не лише на засвоєння не тільки певної суми знань, але і на 

розвиток особистості, пізнавальних і творчих здібностей. Загальноосвітня 

школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, 

навичок, а також досвід самостійної діяльності і особистої відповідальності 

тих хто навчається, тобто ключові компетенції, що визначають сучасну 

якість змісту освіти [123]. 

Якщо звернутися до історії України, то можна наочно переконатися в 

тому, як упродовж останнього століття змінювалася структура системи 

загальної середньої освіти відповідно до завдань, що стоять перед країною, і 

як вона забезпечувала її поступальний розвиток. 

Перепис населення 1897 року зафіксував відставання на території 

України,  від передових країн Заходу у сфері народної освіти мінімум на сто 

років. У віці 9-49 років грамотних в губерніях  налічувалося 28,4%. У 1913 

році близько 80% дітей і підлітків в Российкой імперії, в  яку входила 

Україна, були позбавлені освіти. 
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Тому першочерговими завданнями у 1924 році були ліквідація 

неписьменності серед дорослих і введення загальної початкової освіти для 

дітей і підлітків. Було відкрито велике число загальноосвітніх шкіл, та 

передусім початкових, що забезпечили охоплення початковою школою дітей 

8-11 років в 1927 році, – 51,4%, в 1932-м- 98%. У 1930 році було прийнято 

постанову про введення загальної обов'язкової початкової освіти 

(семирічного в промислових містах і районах). Темпи розвитку шкіл в цей 

період були дуже вражаючі. Число учнів в 1938/39-м було в 2,6 разу більше, 

ніж в 1928/29 навчальному році і в 1,5 разу більше, ніж в 1932/33 

навчальному році. Тільки у період з 1928 по 1932 рік кількість початкових 

шкіл зросла з в 1.5 відсотки. Потім число початкових шкіл стало 

знижуватися. У 1958 році було прийнято постанову про загальну 

восьмирічну (неповному середньому) освіту, що викликало подальшу зміну 

структури загальноосвітніх шкіл (доля середніх шкіл в загальному числі шкіл 

зросла з 12,7% в 1959 році до 30,6% в 1976-м, основних – з 24 до 29%) [84, 

с. 128]. 

У 1977 році Конституцією СРСР був позначений новий рубіж – у ній 

записано, що право громадян на здобуття освіти "забезпечується 

безкоштовністю усіх видів освіти, здійсненням обов'язкової середньої освіти 

молоді". В результаті в 1987/88 навчальному році доля середніх шкіл склала 

44,3%, основних, - 26%. За період з 1960/61 навчального року по 1987/88-й 

кількість початкових шкіл скоротилося в 4 рази, число неповних середніх 

шкіл також зменшилося в 2 рази., тоді як чисельність повних середніх шкіл 

виросла більш ніж в 2 рази. Загальна повна середня освіта української молоді 

стала реальністю. Якщо в 1960 році в Україні закінчили повну денну середню 

школу тільки 319 тис. чоловік, то в 1970 році - 995 тис., а в 1975-м 1307 тис. 

чоловік, тобто випуск молоді з школи з атестатом про повну середню освіту 

виріс за 15 років в 4 рази [142, с. 76]. 

У 1994 році у віковій групі 25-29 років осіб із загальною середньою 

освітою і вище (середнє спеціальне, незавершене і закінчене вище) було на 
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1000 чоловік  935, в групі 30-34 року - 929. Проте в молодшій віковій групі – 

20-24 років – чиє навчання припало на період ринкових перетворень, 

спостерігається зниження до 898 чоловік.. Приведені дані свідчать про 

початок дії зворотної тенденції – зниження освітнього рівня населення 

України [там же].  

При усіх недоліках радянської системи освіти постановка мети 

досягнення загальної повної середньої освіти (середнього всеобучу) 

сформувала потужну систему освіти. На нашу думку, важливо продовжувати 

розвивати традицію високого рейтингу загальної середньої освіти - це 

принципова умова розвитку сучасних форм організації праці – і 

підтримувати організаційно-освітні ініціативи і проекти, що забезпечують 

прорив до нового техніко-виробничого устрою в Україні [22, с. 3]. 

Як показав зроблений аналіз, окремі існуючі нині напрями освітньої 

діяльності структури освітніх установ виникали і формувалися в різний час, 

мали певне призначення, конкретні цілі діяльності, стратегію розвитку, яка 

відповідала цілям розвитку держави і суспільства. Серед таких напрямів 

існують основні, здійснюючі стратегічні цілі освіти (здійснення всеобучу 

покладалося передусім на загальноосвітню школу, що мали на увазі установи 

початкової, семи-, а пізніше - восьмирічної і повної загальної середньої 

десяти- і одинадцятирічної освіти) і допоміжні напрями, пов'язані з рішенням 

глобальної задачі всеобучу:  мережа вечірніх і заочних шкіл. Другою 

глобальною метою було забезпечення державного господарства робочими і 

інженерно-технічними кадрами. На реалізацію цієї мети працювали три 

складові структури освітніх установ: професійно-технічна освіта, середні 

спеціальні навчальні заклади і внз. Навколо них також існувала мережа 

допоміжних вечірніх і заочних установ. 

У системі загального державного регулювання освітою держави, 

мережа ПТУ, що давала не лише початкову професійну, але і середню освіту, 

вирішувала подвійну задачу: з одного боку, задовольнялися потреби 

виробництва в поповненні робочими кадрами і з іншого боку, був 
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відпрацюваний державний організаційний механізм в здійсненні поставленої 

мети – дати повну середню освіту усієї молоді. При цьому виникла проблема 

нерівноцінності атестатів про середню освіту. Формально усі вони надавали 

рівне право продовжувати освіту у вищому навчальному закладі. Але 

фактично рівень здобутої освіти між звичайною, денною школою і вечернею 

(ШРМ), між школою і "середнім" ПТУ, технікумом або педагогічним, 

медичним і так далі училищем істотно розрізнявся, відмічають дослідники 

системи управління освітою України [126, с. 78]. 

Окрім основних для здійснення інших загальнодержавних цілей, 

пов'язаних з освітою, створювалися сектори додаткові, неосновні і 

необов'язкові, такі, наприклад, як мережа установ додаткової освіти (раніше – 

позашкільних установ). Вони заповнювали межсекторальное освітній простір 

між загальною і професійною освітою, художньою і технічною творчістю, 

досуговой і політичною діяльністю дітей і підлітків, здійснювали роботу з 

обдарованими і такими, що виявляють цікавість до певних видів діяльності 

дітьми. Була створена і окрема мережа установ дошкільного виховання, 

основна мета якої полягала у вивільненні батьків для участі в громадському 

виробництві. Мережа оздоровчих дитячих установ (лісових шкіл, дитячих 

оздоровчих (піонерських) таборів, таборів праці і відпочинку) також мали 

додаткові, а неосвітні цілі.  

Зв'язок структури освітніх установ за віковою вертикаллю 

здійснювався за допомогою єдиного змісту організаційно-економічного 

механізму державного регулювання загальною середньою освітою. Саме 

зміст десяти - і одинадцятирічної загальної освіти, зафіксований в єдиних 

(обов'язкових) державних програмах і єдиних (обов'язкових) підручниках, що 

сприймаються як державний стандарт освіти, був тим єднальним 

системотворним чинником державного регулювання, навколо якого і 

формувалася єдність вимог до рівня підготовленості що навчаються при 

переході з однієї освітньої установи в іншу, з однієї підсистеми в іншу на 

усій території України. В тій чи іншій мірі усі підсистеми взаємодіяли з 
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системотворним початком, яким виступала загальна середня освіта, що була 

змістовним і організаційно-методичним (технологічним) стержнем державної 

системи освіти [177, с. 123]. 

Тому сьогодні украй важливо зберегти системотворний початок 

організаційного механізму державного регулювання системи загальної 

середньої освіти. Саме загальноосвітня школа має бути стержнем, основою 

допрофесійної освіти, що направляє діяльність установ різних видів до 

досягнення цілей, що стоять перед системою освіти. Можливе моделювання 

робочих місць у рамках реалізації освітніх програм. Учні можуть по черзі 

працювати на різних місцях над пов'язаними з професією завданнями. У 

сільській місцевості це може бути і тваринництво (робота на фермі), і 

рослинництво (робота на полях, в теплицях) тощо. 

До 90-х років структура освітніх установ ще розвивалася відповідно до 

цілей і завдань планово-адміністративної системи. Так, у шкільній освіті 

були відсутні ряд предметів гуманітарного циклу, іноземна мова давалася 

дуже обмежено, викладання інформатики здійснювалося на украй низькому 

якісному рівні, іноді навіть без використання техніки, тоді як в школах 

розвинених країн викладалися три блоки предметних областей [59, с. 127]: 

комунікативний (рідна мова, іноземні мови, інформатика); природничо-

науковий (математика, фізика, біологія, хімія і так далі); соціально-

гуманітарний (економіка, право, політологія, соціологія, історія, соціальна 

антропологія). Третій предметний блок знань практично був відсутній в 

радянській школі, лише останнім часом він став покроково вводитися в 

українську школу (основи економічних знань, менеджменту). У цілому за 

своїм змістом українська освіта успадкувала від радянської доби повну 

десоціалізованість, відсутнє вивчення форм взаємодії людини (індивід, група 

індивідів, окремі співтовариства, суспільство в цілому, світова спільнота). 

Наразі Міністерство освіти і науки України започатковує серйозні 

якісні зміни в державному організаційному механізмі  загальної середньої 

освіти. Попедніми напрямами реформи було здійснено  перехід від 
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унітарного, однакового навчання до освіти по вибору. Змінилася структура 

загальноосвітніх шкіл: збільшилося  число шкіл з поглибленим вивченням 

різних предметів; розширилася мережа гімназій, ліцеїв, авторських і інших 

видів сучасної загальноосвітньої школи. Проведено удосконалення 

навчальних програм з усіх предметах навчального плану, особливо 

гуманітарного циклу, та роль гуманітарної освіти. 

У системі загальної освіти отримали широкий розвиток школи з 

поглибленим вивченням предметів – близько 15% від загальної кількості 

середніх (повних) шкіл; ліцеї – 2%; гімназії – 3%, при цьому число таких 

освітніх установ щорічно збільшується (у 1990 році вони складали лише 6,6% 

від загального числа). Тому елітарний (немасовий або альтернативний 

традиційній школі) сектор нині вже досить вагою:  гімназії, ліцеїї, школи з 

поглибленим вивченням предметів, в яких навчається 12,7% дітей [93, 

с. 127]. 

У загальноосвітніх школах працює 1520 тис. учителів. При цьому 

продовжує зростати відсоток учителів пенсійного віку: у 2014/2015 

навчальному році він складав в міській місцевості – 12,7%, на селі – 7,8%, що 

вимагає термінових спеціальних заходів по підтримці молодих учителів. 

Украй високою представляється нам і міра фемінізації вчительських кадрів: 

жінки складають 85,3% від загального числа вчителів. Тому потрібно 

розробку механізму залучення в школу вчителів-чоловіків. Одним із заходів, 

що вже пропонувалися, є надання відстрочення від військової служби на 

період роботи в загальноосвітніх установах не лише сільської місцевості, але 

і міський. 

Позитивною тенденцією є стійке зростання рівня освіти вчителів, 

зокрема в 2014 році вищу освіту мали 97,3% учителів (у 2000-м – 85,6%). 

Більше третини вчителів мають педагогічний стаж понад 20 років, а трохи 

менш третини – від 10 до 20 років, що говорить про стабільність основної 

частини педагогічних кадрів загальноосвітньої школи [21, с. 142]. 



40 
 

Слід зазначити, що навчально-матеріальна база загальноосвітніх шкіл, 

що склалася до теперішнього часу, не повністю відповідає вимогам сучасних 

освітніх технологій. На зв'язок між механізмом управління і технологією 

звертає увагу М. Марков. "Економічний механізм, - зазначає він - є підставою 

до розробки цілісної системи управління й трьох її компонентів: функцій, 

структур, технологій. На практиці детально й всебічно досліджені два 

перших компоненти - функції і структури. У нашому випадку під 

структурами  маємо розуміти органи управління освітою та освітні заклади, 

під функціями – покладені на них обов’язки державою та суспільством. 

Нині в системі середньої освіти в Україні відбуваються великі зміни з 

метою підвищення його якості. З одного боку, це закономірний процес 

розвитку. З іншого боку, в процесі реформування освіти були прийняті ряд 

програм і проектів, реалізація яких вимагає нових підходів як в діяльності 

самих освітніх установ, так і системи державного управління в цілому. Тому 

очевидно, що в сучасних умовах середня освіта знаходиться в центрі 

першочергових державних інтересів. Адже школа разом з сім'єю є базовим 

соціальним інститутом, що формує особу, залучає нові покоління до 

цінностей вітчизняної і світової культури, що роблять людину цивілізованою. 

Реалізація поставлених перед середньою освітою завдань вимагає розробки 

спеціальних технологій, моделей, механізмів, які сприятимуть 

ефективнішому ходу освітньої реформи. Минулі роки ознаменувалися 

оновленням змісту загальної середньої освіти, передусім це стосується 

гуманітарних дисциплін. У школах вже стало звичайним явищем викладання 

таких предметів, як інформатика, екологія, основи безпеки життєдіяльності 

та ін. Крім того, з'явилися ряд факультативних курсів з соціально-

економічних дисциплін: політології, соціології, економіки, праву і тому 

подібне. В окремих регіонах вказані предмети навіть стали частиною 

регіонального базисного навчального плану. Проте слід зазначити, що разом 

з посиленням теоретичної підготовки учнів сталося послаблення практичної 
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спрямованості викладання. В той же час в змісті освіти часто враховуються 

новітні досягнення науки і зміни, що відбуваються в суспільстві. 

Слід також констатувати, що в системі загальної середньої освіти, 

особливо в старшій ланці, склалася тенденція втрати доступності і вибору, 

які стають залежними від соціальної приналежності, місця проживання. Усе 

більш проблематичним є вибір учнями напрямів навчання за здібностями, 

інтересам, трудовим зусиллям [38, с. 4]. 

Викликає заклопотаність і серйозне погіршення якісних показників 

навчання. У доповіді Організації по економічному співробітництву і 

розвитку "Міжнародна програма оцінки учнів" говориться про результати 

проведеного опитування 265 тис. школярів у віці 15 років з 31 країни світу. В 

ході опитування оцінювалися знання і уміння в області читання і сприйняття 

текстів а також математики і природних наук. По цих трьох категоріях в 

кожній країні оцінювалося від 4 до 10 тис. школярів, причому враховувалися 

не лише навчальні показники, але і наявність у підлітків знань і умінь, 

необхідних в дорослому житті. Основна увага була приділена практичному 

володінню знаннями, умінню оперувати поняттями і вирішувати завдання, 

що відносяться до кожної з трьох вказаних областей. У доповіді також 

проаналізовано відношення школярів до самого процесу навчання. 

Результати для України невтішні, адже школярі ні в одній групі не заявили 

про себе як про лідерів, опинившись за всіма параметрами лише в третьому 

десятку. 

По першому показнику – мовній компетенції, яка має на увазі уміння 

розуміти, використовувати і оцінювати письмові тексти, – українські  

школярі в 2014 році зайняли 27-е місце, випередивши лише Латвію, 

Люксембург, Мексику і Бразилію. При середньому показнику 500 українців 

набрали всього 462 бали, далеко відставши від лідерів - Фінляндії (546 балів), 

Канади (534 бали) і Нової Зеландії (529 балів). Школярі США виявилися по 

цьому показнику в середині списку – 504 бали. Другий показник – 

математична компетенція – йдеться про здатність учнів розпізнавати в 
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повсякденному житті проблеми, що вимагають практичного застосування 

математичних знань, а також уміння перевести ці проблеми в математичний 

контекст, вирішити їх і проаналізувати результати. У цій області українські 

школярі показали 22-й результат, набравши 478 балів, що також нижче за 

середнє показника в 500 балів. Перші місця зайняли школярі Японії (557 

балів), Кореї (547 балів) і Нової Зеландії (537 балів). У третій категорії – 

природні науки – показник України також близький до кінця – 460 балів, 

тобто всього лише 26-е місце. Гірше за українськіх школярів показали 

результати лише учні Латвії, Португалії, Люксембурга, Мексики і Бразилії, 

яка займає останнє місце по усіх трьох категоріях [41, с. 19]. 

У Міністерстві освіти і науки України відмічало, що, завдяки чіткому 

управлінню та системному поліпшенню якості освіти, в системі загальної 

середньої освіти зберігається можливість досить високого рівня підготовки  

учнів про що свідчать наступні показники [39]: 

- за результатами міжнародних олімпіад по шкільних предметах 

українські школярі стабільно мають добрі показники у світі: в 2014 році було 

отримано 3 золотих, 4 срібних і 1 бронзову медалі; 

- у міжнародних дослідженнях результати українських  школярів 

(8 клас) за предметами математичного і природничонаукового циклів стійко 

перевищують середні показники. 

Порівнюючи результати об'єктивних міжнародних досліджень із 

спробами українських чиновників прикрасити дійсність, доводиться 

замислитися про перспективи наших учнів. Міжнародні дослідження 

говорять про необхідність вживання термінових заходів з підвищення якості 

освіти в українській середній школі,  але хоча в МОНУ приймаються зусилля 

з реформування освіти, не завжди застосування організаційного механізму 

державного регулюванняна дає високі результати, адже місцях  ще 

залишається  заспокоєність, посилаючись на наявність переможців 

міжнародних олімпіад. Українські школярі дійсно перемагають на багатьох 

олімпіадах. Проте це виключення з правил. Більшість же вчиться 
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непотрібному в житті знанню, втрачаючи час і сили. За даними українських і 

міжнародних досліджень, велике число школярів не освоює шкільну 

програму (за окремими предметами до 50%), що вимагає серйозної роботи з 

реформування змісту і структури загальної освіти [43, с. 237]. 

Розпочату роботу Міністерства освіти і науки України з розвантаження 

та оновлення освітніх навчальних програм початкової школи необхідно 

продовжувати при залученні науковців Національної академії педагогічних 

наук України, представників громадських організацій, провідних експертів, 

що  дозволить сер’йозно вдосконалити міжпредметні зв’язки, повніше 

забезпечити наступність між дошкільною, початковою  та базовою загальною 

середньою  освітою. В свою чергу може бути знято фіксована кількість годин 

на вивчення кожної теми та здійснено перерозподіл тем між класами, щоб 

привести процес навчання у відповідність до вікових можливостей молодших 

школярів та принципу збереження їх здоров’я , а також уніфіковано 

термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі й автори 

підручників. 

Проте до цього часу у середній школі замість оптимізації структури 

змісту освіти просто збільшується навчальне навантаження на учнів. Нові 

предмети, як правило, з'являються на додаток до вже існуючих і, як наслідок, 

все виразніше проявляються негативні тенденції збільшення обсягу змісту 

освіти, перевищення норм тижневого навчального навантаження  та 

перевантаженості навчальних  планів. У багатьох регіонах серйозні нарікання 

педагогів і керівників освітніх установ викликає регіональний  навчальний 

план, перевантаженість його регіонального компонента за рахунок утиску 

прав освітніх установ. Зберігається відрив навчання від соціально значущих 

проблем – система загальної середньої освіти як і раніше в основному 

орієнтується на відтворення готових знань і професійних умінь, слабо 

впливає на розвиток особистості, формування системи життєвих цінностей, 

соціальних норм і інших елементів культури [82, с. 2]. 
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Слід підкреслити, що загальна середня освіта передбачає сьогодні 

отримання мінімального обсягу знань і формування навичок, які дадуть 

людині можливість внести повноцінний внесок у розвиток свого місця 

існування і якнайкраще спланувати своє життя. Дослідники відмічають, що 

"базова освіта вже більше не може обмежуватися навчанням читанню, 

правопису й арифметиці. Окрім цього, воно повинне включати навчання 

вчитися бути, вчитися знати, вчитися робити і вчитися жити разом" [70]. 

Фактично йдеться про реалізацію на цьому рівні освіти чотирьох засадничих 

принципів освіти, викладених в доповіді Міжнародної комісії з освіти для 

XXI століття "Освіта: прихований скарб", представленому в 1996 р. в 

ЮНЕСКО : навчитися жити разом, навчитися отримувати знання, навчитися 

працювати, навчитися жити. 

Однак, одним з найбільш важливих чинників, що впливають нині на 

стан системи загальної середньої освіти, є демографічний спад. Це породжує 

необхідність прийняти ряд заходів зі збереження потенціалу системи 

загальної середньої освіти. У рамках Програми міжнародної оцінки 

старшокласників, яка з 2000 року успішно реалізовувується за ініціативою 

Організації економічного співробітництва і розвитку, охопивши 265 тис. 

учнів з 32 країн включаючи Україну, виявлено, що в школах, де на одного 

викладача доводиться понад  25 учнів, результати навчання виявляються тим 

нижче, чим вище це відношення. У разі, якщо цей показник лежить в 

діапазоні 10–15 учнів, такий зв'язок при оцінці письменності виражений 

набагато слабкіше. Тому украй дивними виглядають пропозиції експертів 

Всесвітнього банку про збільшення "без збитку для викладання більшості 

предметів" наповнюваності класів до 30-35 чоловік [94, с. 131]. 

Ще одним чинником підвищення якості освіти стало залучення 

учителів з університетською освітою. Дослідниками виявлено, що наявність 

великої кількості викладачів, що закінчили університети, супроводжується і 

вищим рівнем підготовки учнів. Адже школа постіндустріального 

суспільства повинна давати не лише інформацію і знання, але і учити 
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способам роботи з ними. Функціональна освіченість включає сьогодні 

здатність до самонавчання і перенавчання, враховуючи прискорення зміни 

інформації. Освітні установи повинні не лише застосовувати нові 

комунікаційні технології і навчати правильному користуванню ними, але і 

забезпечувати засвоєння ключових знань, вивчення історії, літератури, 

філософії мистецтва. Сьогодні необхідний мінімум знань включає вищий 

рівень знань і компетенцій, у тому числі і в області загальної культури [99, с. 

67]. 

В умовах інформатизації усіх сфер життя особливу важливість має 

використання комп'ютерних технологій в освітніх установах. Причому 

фундаментальні знання і уміння, основи інформаційних технологій мають 

бути закладені саме в загальноосвітній школі. Сьогодні можна говорити про 

включення комп'ютерних технологій до складу функціонально необхідного 

для життя у сучасному світі мінімуму знань. 

Враховуючи міжнародний стан комп'ютеризації школи, слід оцінити 

ситуацію, що склалася в українській школі, як не повністю стабільною. 

Згідно із статистичними даними, один комп'ютер з сучасним інтерфейсом в 

українських школах доводиться більш ніж на 5 учнів, тоді як в багатьох 

розвинених країнах - на 1-3. Усього лише 75,5% освітніх установ мають 

реальний і постійно функціонуючий вихід в глобальну мережу. На одного 

фахівця в області комп'ютерних технологій  доводиться приблизно 500 учнів. 

Крім того, в школах в переважній більшості випадків встановлено 

неліцензійне забезпечення [88, с. 294]. 

Проте слід зауважити, що сьогодні серед фахівців немає єдиної думки 

відносно того, чи корисне застосування комп'ютерів в школах. Деякі 

дослідники вказують на негативний вплив комп'ютерів на здоров'ї дітей, на 

необхідність постійного контролю за використанням школярами 

комп'ютерної техніки, з тим щоб пізнавальний процес не замінювався 

комп'ютерними іграми. Експерименти по застосуванню комп'ютерних 

технологій в навчальному  процесі також не дають однозначних результатів. 
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Якщо ефект від застосування комп'ютерних програм для навчання читанню і 

письменності оцінюється позитивно, то в області математики результати 

свідчать про деякий регрес в навичках школярів. Проте в цілому 

ефективність використання комп'ютерів в навчальному процесі залежить від 

рівня підготовки викладачів. Крім того, викладач має бути здатний зв'язатися 

по комп'ютерній мережі з кожним учнем, протестувати його, з'ясувати 

реальний рівень знань і зупинитися на тих, що залишилися незрозумілими 

учневі моментах. Така комп'ютерна підтримка здатна кардинально 

підвищити якість освіти. 

Відносно застосування комп'ютерів в школі існують великі помилки. 

Вважається, що їх використання, особливо в сільській місцевості, сприятиме 

вивільненню учителів. Причому такі думки висловлюються не лише в 

Україні. Проте поширення комп'ютерів може автоматично скоротити 

відмінності в якості і рівні освіти. Технологічна нерівність не може бути 

ліквідована, якщо не будуть вирішені складні освітні і економічні проблеми, 

з якими стикаються українські сім'ї.  

Одним з напрямів поліпшення навчання в українській загальноосвітній 

школі може стати активне впровадження дистанційного навчання, ще в  2000 

році була прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 

(затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000р.), 

створені Українська Система Дистанційного Навчання - UDL System та 

Український центр дистанційної освіти (УЦДО), а Наказом  МОНУ №40  від 

21.01.04 було затверджено Положення про дистанційне навчання, до якого 

затверджено зміни Наказом МОНУ від 14.07.2015 № 761 [56].  

Тривалий час зміст навчання у вітчизняній середній школі було 

уніфіковано, при цьому майже  не враховувались реальні потреби і життєві 

прагнення окремих школярів, їх індивідуальність. Після ухвалення нового 

закону про освіту ситуація принципово змінилася. Основний акцент у 

системі освіти зараз робиться на інтелектуальному і моральному розвитку 

особистості, що передбачає необхідність формування критичного мислення, 
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бути самостійним, уміти вчитися, вміти працювати з інформацією (у тому 

числі і з іноземною) [121, с. 35].   

Метою дистанційного навчання є надання особам, які навчаються в 

освітніх установах, можливості освоєння основних і додаткових професійних 

освітніх програм середньої та вищої професійної освіти безпосередньо за 

місцем проживання або тимчасового перебування. В ідеальному варіанті 

дистанційне навчання: 

– надає можливість проходити навчання, не залишаючи місце 

проживання, і в процесі виробничої діяльності; 

– забезпечує широкий доступ до вітчизняних і світових освітніх 

ресурсів; 

– надає можливість переривати і продовжувати освіту в залежності від 

індивідуальних можливостей і потреб [159, с. 274].  Структурно основні 

положення дистанційного(електронного) навчання школярів  можна 

відобразити наступним чином 
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Мал.1 Структурні положення дистанційного(електронного) навчання 

школярів. 

 

Дистанційне навчання в певній мірі може сприяти вирішенню 

актуальних проблем української  освіти (доступ широких верств населення 

до вищої освіти, наближення освітніх послуг до місця проживання, 

можливість реалізації принципу безперервності освіти), підвищенню якості 

навчання учнів та студентів за рахунок орієнтації на використання 

автоматизованих навчальних і тестуючих систем, спеціалізованих навчально-

методичних матеріалів, оперативного оновлення методичного забезпечення 

навчального процесу, ефективного поєднання нових навчальних та 

інформаційних технологій тощо. 

Дистанційне навчання може забезпечити: 

– доступ молоді до освіти; 

– розширення можливостей доступу широких верств населення до 

освіти, причому не за рахунок коштів державного бюджету; 

– підвищення якості освіти за рахунок залучення найбільш 

кваліфікованих кадрів викладацького складу; 

– наближення освітніх послуг до місця проживання учнів; 

– зміцнення матеріально-технічної бази освіти; 

– залучення значної частини населення – учнів і їх оточення – до умов 

життя, характерного для інформаційного суспільства; 

– можливість реалізовувати принцип безперервності освіти. 

Однією з головних перешкод у поширенні ДН у нашій країні є 

ситуація внутрішньої культури освіти, що визнає переважно традиційне 

навчання. Варто підкреслити, що система дистанційного навчання не є 

антагоністичною щодо до існуючих очної й заочної форм навчання і не 

заперечує наявні освітні тенденції. Вона природним чином інтегрується в ці 

системи, доповнюючи та розвиваючи їх і сприяє створенню мобільного 

освітнього середовища [161].   
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Серед основних переваг ДН, порівняно з традиційними формами, слід 

виокремити адаптивність до рівня базової підготовки та здібності учнів, їх 

матеріальне становище, фізичні особливості, місце проживання тощо. 

Відмінністю дистанційного навчання від традиційного є також віддаленість 

викладача від студентів, відсутність їх безпосереднього контакту в процесі 

навчання. У цьому контексті традиційна форма завжди матиме перевагу, 

якою б досконалою не була технічна система передачі інформації. 

Розвиток системи ДН дозволить підвищити якість підготовки 

майбутніх фахівців за рахунок, по-перше, орієнтації на використання 

автоматизованих навчальних і тестуючих систем, спеціалізованих навчально-

методичних посібників з обов'язковими тестовими питаннями, завданнями 

для самоконтролю, по-друге, оперативного оновлення методичного 

забезпечення навчального процесу, оскільки зміст навчально-методичних 

матеріалів на електронних носіях легше підтримувати в актуальному стані. 

Крім того, завдяки можливості використання комп'ютерних мереж в учнів 

з'явиться доступ до альтернативних джерел. Новітні інформаційні технології 

надають нові дидактичні можливості, а саме: інтерактивне спілкування учня і 

викладача через комп'ютерні мережі [184, с. 438].   

Як показав історико-термінологічний аналіз, поняття «дистанційна 

освіта» було вперше використано Університетом штату Вісконсін у каталозі 

заочних (кореспондентських курсів) 1892 року і має американське 

походження. Приблизно до середини 70-х – початку 80-х років термін 

«дистанційна освіта» використовувався виключно як синонім термінів 

«кореспондентське навчання», «домашнє навчання» (home study), «незалежне 

навчання» (independent study) або як їх узагальнюючий еквівалент. Так само, 

як ці терміни, він перекладався на українську мову словосполученням 

«заочне навчання», будучи досить точним англо-американомовним аналогом 

цього терміну. У наступні роки, залишаючись узагальнюючим 

найменуванням всіх форм заочного навчання (включаючи ту форму, яку 

надав заочному навчанню Відкритий Університет Великобританії), термін 
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«дистанційна освіта» отримав друге значення, що відбиває застосування в 

освіті телекомунікаційних технологій [85, с. 102].   

Однак не дивлячись на переваги, при використанні дистанційного 

навчання в середній школі, можуть виникнути і деякі складності, а саме : 

 контроль за навчанням повністю лягає на батьків учня і його 

свідомість;  

 немає гарантії, що дитина вирішує завдання сам, а не списує 

відповіді з посібників; 

 не факт, що він розповідає саме те, що запам'ятав, а не шукає 

відповіді на питання в пошукових системах; 

 немає особистого контакту вчителя з учнем (що не завжди є 

мінусом); 

 дитина позбавляється спілкування з однолітками; 

 дистанційне навчання коштує недешево, що особливо важливо 

для сімей, де дитина не один. 

Однак є й безперечні переваги, які наголошують на необхідність такого 

навчання:  

 дитина позбавлена   необхідності добиратися до школи, а батьки - 

її проводжати (що особливо актуально для тих, хто живе у віддалених 

районах і за містом, а також знаходиться на індивідуальному графіку 

навчання або хворіє). 

 навчання проходить індивідуально і, відповідно, немає 

необхідності додатково наймати репетиторів. 

 наявність вільного часу і мобільність,  адже вчитися можна 

скрізь, де є доступ до інтернету. 

 дитина вчиться самостійно працювати з інформацією і здобувати 

знання [3, с. 6].  

Таким чином, очевидна невідкладна потреба реалізації державою 

комплексу заходів, де впровадження організаційно-економічного механізму 
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державного регулювання спрямоване на поліпшення ситуації з 

інформатизацією загальноосвітньої школи. Передусім, потрібна масова 

підготовка фахівців в області комп'ютерних технологій для загальноосвітніх 

шкіл. Для цього Міністерству освіти і науки України слід забезпечити 

відповідне оснащення системи підвищення кваліфікації і перепідготовки 

працівників освіти. Тільки за наявності підготовлених фахівців має сенс 

здійснювати масовану закупівлю техніки. Нині комп'ютерна техніка 

удосконалюється дуже швидко. Двічі в рік з'являються нові покоління 

процесорів. Відповідно відбувається швидше застарівання і здешевлення 

комп'ютерів. Сьогодні економічно неефективно купувати комп'ютерну 

техніку "про запас", вона повинна працювати з першого дня купівлі, що 

вимагає наявності в школі відповідних фахівців і адаптованих освітніх 

технологій, що припускають використання комп'ютерів [43, с. 215]. 

Іншою найважливішою умовою інформатизації української школи слід 

визнати розробку українськомовних освітніх Інтернет-ресурсів. Щоб стати 

складовою частиною шкільної практики, робота в навчальних 

телекомунікаційних проектах повинна вестися у рамках загальноосвітніх 

навчальних дисциплін. Існуючі програми і навчально-методичні комплекти 

для цього непридатні, відмічають дослідники [17]. Інформаційні технології і 

Інтернет повинні стати в школі важливими технічними засобами рішення 

основних навчальних завдань, бути тісно пов'язаними з процесом навчання 

різним предметам. Рішення цієї задачі вимагає не лише створення нових 

електронних навчальних матеріалів, але і перебудови змісту і організаційних 

форм навчальної діяльності і перепідготовки вчительських кадрів. 

Слід зазначити, що рішення проблем інформаційної нерівності тісно 

пов'язане зі знанням англійської мови. Річ у тому, що 80% об'єму 

програмного продукту у світі сьогодні створюється англійською мовою, але 

75% населення світу англійського не знають [23, с. 2]. Тому сьогодні усі 

випускники загальної середньої школи повинні обов'язково володіти хоч би 

однією іноземною мовою. "Вивчення іноземних мов стає не метою, а 
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засобом, за допомогою якого можна розширити рамки вивчення інших 

предметів і практичного застосування отриманих знань", – справедливо 

відмічається в нормативних документах МОНУ [64, с. 86]. 

Нині бути висококваліфікованим працівником означає щодня 

самостійно приймати непрості рішення - технічні, економічні, гуманітарні, 

мати справу з новими технологіями [138, с. 276]. Збільшення обсягів знань, 

потрібних для подальшої успішної роботи фахівця, примушує говорити про 

необхідність усе більш ранньої спеціалізації і про подовження термінів 

навчання в загальноосвітній школі. Проте така спеціалізація повинна 

відбуватися не у формі відмови від вивчення дисциплін, що формально не 

відносяться до вибраного напряму, а в їх особливому вивченні. Об'єми 

вивчення непрофільних дисциплін мають бути оптимізовані, а само 

викладання повинне здійснюватися з урахуванням особливостей вибраного 

напряму. 

При цьому слід підкреслити, що за допомогою державних механізмів 

регулювання якості освіти, необхідно активніше впроваджувати в 

загальноосвітню школу як обов'язкові предмети, що забезпечують 

соціалізацію особи в сучасній ринковій економіці, так і ті предмети, що 

дозволяють молодді в подальшому інноваційно мислити. Деякий час тому 

назад це стосувалося таких предметів, як економіка і право. На жаль, за 

останні роки в більшості регіонів країни їх викладання не було організоване 

на належному якісному рівні [76, с. 134].  

Безперечно, економічна освіта є невід'ємною, важливою частиною 

загальної середньої освіти. Узаємозв'язок економіки з математикою, 

інформатикою, історією, географією, правом та іншими шкільними 

дисциплінами дозволяє створити в учнів адекватне уявлення про 

навколишній світ, сформувати особу сучасної усебічно освіченої людини і 

громадянина. Разом із тим, уважаємо, що новаційним і перспективним наразі 

напрямком є викладання оствініх прграм і курсів «startup» (стартапу).  
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Погоджуємося з В. Андрущенко, В. Вікторовим,  М. Комарницький та 

іншими вченими [2, 26; 78], що в Україні дедалі більше молодих людей 

намагаються почати свій бізнес, але попри бажання змінити світ і величезну 

пристрасть їхніх засновників, «9 з 10 стартапів зазнають невдачі», головним 

чином – через брак знань з управління ресурсами, маркетингу, логістики, 

інжинірингу, психології, права, бухгалтерського обліку тощо. Тому для 

збільшення шансів на успіх «хоча б один із його засновників повинен знати 

основи управління стартапом» [79, с. 146]. При цьому слід зважати на таке:  

1) управління стартапами є відмінним від того, яке притаманне зрілим 

чи традиційним компаніям;  

2) основні компоненти: управління людськими, фінансовими та іншими 

ресурсами; управління виробництвом; стратегічне управління; управління 

інноваційним розвитком.  

Відповідні базові знання майбутні стартапери повинні отримувати у 

старшій школі та у ВНЗ. Під час навчання мають бути розкриті такі теми: 

вибір виду діяльності, продукту та технології; формування статутного фонду; 

реєстрація суб’єкта господарювання; організація діяльності; рекомендацій 

щодо реалізації пілотного проекту; просування інноваційного продукту; 

захист майнового комплексу й прав власності на нематеріальні ресурси; 

переговори та підтримання партнерських стосунків з інвесторами, 

постачальниками та ін. [там само]. Разом із тим, не можна не оминути той 

факт, що однією з ключових проблем для України є значна розбіжнісь між 

політичними гаслами, цілями та їх реалізацією.   

Найважливішим напрямом забезпечення демократизації суспільства є 

загальна правова освіта. На думку експертів Всесвітнього банку, головні 

перешкоди економічному розвитку – це бюрократизація економіки і 

корупція. У числі країн, що характеризуються найбільшою мірою 

бюрократизації і корупції, постійно виявлялася і Україна (див. рейтинг країн, 

сформований Transparency International). Учений Ю. Ольсевич відмічає, що 

згідно з останніми дослідженнями, у сучасному світі головний вододіл 
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пролягає не між ринковими і неринковими системами (бо всі системи в 

принципі тепер ринкові) і не між капіталістичними і некапіталістичними (бо 

усюди затвердився капіталізм), а між системами бюрократизованими і 

корумпованими, з одного боку, і відносно вільними від бюрократизації і 

корупції – з іншою [37, с. 5].  

На наше переконання, саме системна правова освіта, яка має 

надаватися державою в середній школі, є тим шляхом державного 

регулювання, що доволить викорінити корупцію в Україні, а також 

унеможливити прояви нігілізму, байдужості до майбутнього своєї держави. 

Крім того, вона (освіта) дозволяє кожній молодій особі, яка вступає в 

самостійне життя, знати свої права й уміти їх відстоювати під час соціальної 

взаємодії. 

Отже, удосконалення організаційно-економічного механізму 

державного регулювання в системі загальної середньої освіти набуває всього 

більшого значення в міру становлення постіндустріального та 

інформаційного суспільства, виконуючи важливу економічну функцію з  

підвищення освітнього потенціалу країни в цілому та населення зокрема. При 

цьому необхідно привести зміст освітнього процесу у відповідність з новими 

вимогами сучасності; підвищити рівень базових знань, умінь і навичок, 

забезпечивши функціональну компетентність молодого населення, 

відповідну умовам глобалізації, що посилює свій вплив; створити необхідні 

умови для розвитку людського капіталу відповідно до вимог нової економіки 

знань. 
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1.3. Міжнародний досвід розвитку організаційно-економічного 

механізму державного регулювання в загальній середній освіті 

 

Успішний розвиток організаційно-економічного механізму 

державного регулювання соціально-економічних та правових основ 

організації державної служби в галузі визначальною мірою залежить від 

вивчення та узагальнення передового світового досвіду, та  імплементації в 

законодавство України адаптованих до реалій сьогодення окремих правових 

норм. Вивчення досвіду провідних країн світу в частині організації 

державного регулювання в загальній середній освіті, визначення ролі та 

меж державно-правового регулювання , особливостей нормативно-правового 

регулювання відносин між учасниками освітнього процесу, соціального 

забезпечення та гарантій викладачів,  досвіду організації роботи з 

матеріально-технічного, кадрового, фінансового, медичного забезпечення 

діяльності галузі, особливостей правового регулювання організації 

спонсорства що має забезпечити належний рівень розвитку галузі, сприяти 

широкому залученню громадських організацій до управління нею, 

визначенню їх ролі та місця в цих процесах, окреслити правове коло 

повноважень учасників управлінського процесу, забезпечити належний 

рівень функціонування галузі та визначити перспективні напрями розвитку  

загальної середньої освіти в країні. 

Історія багатьох країн показує, що, незважаючи на важкі економічні 

потрясіння, інститут освіти залишається відносно найбільш стійким. Право 

на освіту є одним з найважливіших прав людини, що створює передумови 

для розвитку особистості. В той же час з розвитком окремих осіб 

розвивається і суспільство в цілому. У розвинених країнах нині 

вважається загальновизнаною необхідність вкладення державних коштів 

в систему загальної середньої освіти. При цьому приватні канали 

фінансування вітаються, але не розглядаються як основні. У усіх 
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розвинених країнах суспільство вважає уряд відповідальним за 

фінансування системи загальної середньої освіти [11, с. 6]. 

У Британії на початку XIX століття, коли парламент обговорював  

закон про поширення базового навчання на нижчі стани, президент 

королівського суспільства заперечував таку можливість під приводом 

"нанесення збитку моралі і щастю цих станів". Школа, заявив він, навчить 

їх зневажати свою власну долю замість того, щоб робити з них слухняних 

батраків або готувати їх до іншої праці, відповідного їх становища в 

суспільстві, розколе їх на групи і зробить непокірними, навчить читати 

шкідливі для суспільства брошури, а також книги, що розбещують розум, 

і видання, суперечать християнському вченню [114, с. 116]. Як відомо, 

через 100 років Загальна декларація прав людини проголосила право 

кожного на освіту; і те, що заперечувалося в ті часи, навряд чи потребує 

доказів сьогодні. 

Європейські системи освіти все більш уніфікуються, у тому числі 

стираються особливості економічних механізмів в різних країнах.  

У багатьох країнах Західної Європи відзначається стійка тенденція 

до тривалішого навчання в школі. Вона має на увазі збільшення 

тривалості уніфікованих навчальних циклів і, отже, продовження 

базового циклу, як, наприклад, в школах Італії, Іспанії і Нідерландів. 

Результатом такої тенденції стає підвищення віку, коли молоді люди вже 

усвідомлено зможуть вибрати область свого подальшого професійного 

навчання. Незалежно від термінів обов'язкової шкільної освіти 

відбувається подовження шкільного навчання до 18 і більше років, йде 

процес децентралізації і розподілу відповідальності, збільшуються 

державні витрати на систему освіти [121, с. 32]. 

Загальні тенденції державного регулювання розвитку загальної 

середньої освіти проявляються в окремих країнах по-різному, при цьому 

загальною є відповідальність держави за їх функціонування і 

безкоштовність для учнів. У програмі реформ в області освіти США 
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акцентується: "Якщо наша країна не зможе дати освіту кожній дитині, то 

нас спіткають невдачі і в багатьох інших областях. Проте якщо ми 

успішно працюватимемо у сфері навчання нашої молоді, нас чекають 

значні успіхи, що впливають на життя усієї країни і окремих її громадян" 

[189]. 

У США навчання до 16 років в громадських школах є 

безкоштовним, але не обов'язковим, а в приватних навчальних закладах 

навчання платне. Засоби на початкову і загальну освіту приходять з 

бюджетів усіх трьох рівнів влади: федерального, рівня штату і рівня 

муніципалітету. При цьому доля засобів, що поступають з федерального 

бюджету, практично в усіх штатах однакова і не перевищує 8% від 

загальної суми коштів. Засоби штату і муніципалітетів в середньому по 

країні діляться в співвідношенні 50 на 50 (проте між штатами існують 

значні відмінності: найбільша доля засобів штату – на Гаваях (88,8%), 

найменша, – Невада (29%). В бюджетах місцевих адміністрацій в США 

витрати на освіту займають провідне місце, складаючи в середньому по 

країні 36%  [148, с. 167]. При цьому окрім засобів штату, що 

безпосередньо виділяються на освіту, частина коштів в освітні округи і 

муніципалітети потрапляє у вигляді трансфертів вирівнювання – 

міжбюджетних перерахувань. Норми Конституції США надають право 

кожному штату приймати законодавчі акти в області освіти, створювати і 

розвивати свою систему освіти, що найбільш відповідну для конкретних 

місцевих умов і відповідає інтересам і потребам жителів штату, при 

дотриманні конституційних гарантій, прав і привілеїв громадян США. Як 

правило, законодавчі збори штатів значну відповідальність делегують 

місцевим органам народної освіти, надаючи їм і самим учбовим закладам 

велику самостійність у вирішенні питань утворення на своїх територіях  

[109, с. 58]. 

В усіх штатах США, окрім штату Гаваї, для управління освітою на 

муніципальному рівні створені спеціальні адміністративно-територіальні 
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одиниці – шкільні округи. Вони наділені значними повноваженнями і 

відповідають за створення і регулювання діяльності усіх громадських 

установ елементарного і середнього утворення на своїх територіях. 

Шкільні округи створюються за рішенням законодавчих органів влади 

штату для керівництва школами і їх фінансування. Вони незалежні від 

муніципальних органів управління і підпорядковані органам управління 

штатів, тобто по суті є незалежними органами місцевого самоврядування 

із заданими функціями. У Сполучених Штатах Америки шкільні округи 

виконують і фіскальні функції – половина засобів, що отримуються 

шкільними округами поступає від податку на нерухомість, розташовану в 

межах цього округу. При цьому ставка цього податку може бути 

збільшена за згодою певного числа жителів шляхом проведення 

референдуму. 

Шкільні округи сильно розрізняються по числу учнів. Найбільші з 

них складають менше 2% від загального числа, але в них вчиться майже 

третина усіх учнів (у середньому на округ – 61 тис. чоловік). Дрібними 

округами (22% від загального числа) вважаються ті, в яких чисельність 

учнів не перевищує 300 чоловік на округ. На рівні округу розробляється 

учбовий план округу, відповідний державним стандартам, освітня 

стратегія [148, с. 166]. 

Як показав аналіз  досліджень американські учених, у США бізнес 

бореться за розширення сфери впливу на школу . При цьому зарубіжні 

учені попереджають про тяжкі наслідки від надмірного захоплення 

зближенням американської школи з бізнесом, від комерціалізації школи і 

небезпеки втрати головної функції навчально-виховної установи, що веде 

до формування в його стінах бездуховних споживачів [192]. Багато 

дослідників в розвинених країнах підкреслюють необхідність пріоритету 

традиційної ролі школи – учити дітей, щоб вони стали грамотними 

дорослими. Головним стимулом знаходження америнських учнів в школі 

визначають ще і таким фактом, що це обходиться дешевше, ніж надалі 
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містити у в'язницях і виправних колоніях безпритульних і 

малозабезпечених підлітків. Американська статистика показує, що 

більшість злочинців, що містяться в пенітенціарних закладах, мають 

украй низький рівень освіти. Саме цим пояснюється і велике число 

освітніх програм, що реалізовуються в США в цілях зниження 

рецидивних явищ. 

Завдяки державному регулюванню галузі, у Франції введено 

обов'язкове безкоштовне 10-річне навчання для дітей з 6 до 16 років і 

функціонують платні приватні школи. Дослідники відмічають, що "у 

Франції освіта як і раніше вважається національною місією держави" 

[133, с. 28]. У французькому законі про освіту 1989 року вказано чотири 

головних мети функціонування системи освіти країни: передача знань і 

культури; підготовка до професійного життя; формування майбутнього 

громадянина демократичного суспільства; скорочення нерівності в 

доступі до навчання. Прогрес освіти, що оцінюється по досягненню цих 

цілей, складав в останні десятиліття в середньому 1% в рік, що набагато 

менше зростання витрат на систему освіти (2,4% в рік в середньому).  

Державні школи отримують кошти з державного бюджету, а 

приватні школи, також одержуючі державні субсидії, у своїй більшості 

належать церкви (більше 90% загального числа недержавних шкіл), в них 

навчається до 20% учнів. Витрати на освіту у Франції в 2000 році досягли 

645 млрд. франків (98 млрд. євро), що складає 7,1% ВВП [148, с. 73]. При 

цьому 61,5% витрат на система загальної середньої освіти виробляється 

за рахунок центрального уряду, 19,9% – з бюджетів районів і комун. 

Засоби сімей складають лише 6,3%, а підприємств – 5,6%. 

Збільшення витрат на освіту у Франції було пов'язане як із 

зростанням контингенту учнів, так і із зростанням витрат на кожного з 

них. З 1975 року середні витрати на одного учня зросли в 1,7 разу 

(головним чином за рахунок скорочення чисельності учнів і підвищення 

оплати праці викладачів) [148, с. 72]. На відміну від звучних сьогодні в 
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Україні пропозицій реформаторів про збільшення учбового навантаження 

на педагогів і про збільшення наповнюваності класів, у Франції як 

позитивні процеси називається скорочення чисельності середніх шкіл (до 

23 чоловік), що вчаться в класах. 

Флагманом Європейського Союзу  залишається Німеччіна, де 

держава гарантує безкоштовне обов'язкове 9-річне навчання в 

громадських учбових закладах, але існують і приватні школи. У 

Німеччині переважна більшість освітніх установ належать державі. 

Навчання в них безкоштовне. Основним джерелом фінансування цієї 

мережі є засоби земель і муніципалітетів. Бюджети земель покривають 

більше 72% від загальної суми витрат на освіту. На засоби громад і так 

званих "цільових союзів" в основному містяться громадські початкові і 

середні школи. У своїй сукупності ці засоби складають близько 19% 

витрат по галузі. Небагатьом менше 9% від загальної суми витрат на 

освіту покривається вступами з федерального бюджету. В цілому ж на 

фінансування освіти в державному бюджеті ФРН виділяється від 15 до 

18% його витратної частини. Разом з державними і общинними у ФРН є і 

приватні платні школи, у тому числі і конфесійні, які при цьому 

отримують значну (іноді до 90% усіх витрат) фінансову  підтримку 

держави. Доля приватних навчально-виховних установ зростає по рівнях 

освіти. Так, кількість приватних шкіл складає в сучасній Німеччині 

близько 10% від їх загального числа, гімназій – 18,6%, профтехшкіл – 

26,6%, шкіл спеціальної освіти – 39,3% [1, с. 89]. 

У Швеції навчання в державних освітніх установах безкоштовне, 

вони містяться і фінансуються державою і комунами. У цілому ж на 

потреби освіти виділяються близько 22% витрат місцевих органів влади і 

близько 13,5% – з державного бюджету. У країні є невелике число 

приватних шкіл і установ "послесреднего" освіти, більшість з них  також 

отримують державні субсидії. Характерною рисою системи освіти в цій 

країні є значна свобода освітніх установ у витрачанні виділених ним 
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засобів [148, с. 136].  

Зроблений репродуктивний аналіз середньої освіти  Великобританії, 

свідчить, що у цій державі також діє система безкоштовної загальної 

освіти для усіх дітей в муніципальних школах і працюють платні 

приватні навчальні заклади. Відповідальність за розвиток і управління 

школами зосереджена на рівні місцевих окружних управлінь освіти  [174, 

с. 97]. 

Великий інтерес представляє сьогодні досвід держав, що мають 

ближчу для України політичну систему. Одній з таких країн, що мала 

тривалий час схожу з радянською адміністративно-господарську систему, 

і що знаходиться сьогодні в умовах соціально-економічних перетворень, 

являється Китайська народна республіка. У Китаї, як і в Україні, 

функціонує громіздка бюрократична структура управління при 

недостатності правового забезпечення розмежування прав і 

відповідальності різних суб'єктів управління. У теж час  Китайська 

народна республіка перейшла на наступний етап розвитку людської 

цивілізації – постіндустріальне інформаційне суспільство. Маючи 

величезне, найбільше у світі населення, Китай поступово стає 

щонайпотужнішою економічною державою світу. Багато учених 

вважають, що буквально через 10 років, ця країна, що має гігантські 

людські ресурси, буде лідером світової економіки. 

У Китаї введена безкоштовна обов'язкова базова освіта в об'ємі 9 

років, яка фінансується з державного бюджету. Проте при цьому, 

посилаючись на дефіцит бюджетних асигнувань, шкільні адміністрації і 

уряди на рівні волостей, повітів і вище (часто за допомогою місцевих 

законодательств, що суперечать загальнокитайському), вводилися побори 

з учнів (до 0% собівартості навчання), звані "цзафэй" [151, с. 109]. 

Огнев’юк В. О відмічає, що "основні напрями управлінської 

реформи системи освіти в КНР в останній чверті XX ст. відповідали 

міжнародним критеріям" [112, с. 68]. Проте на відміну від ряду 
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посттоталітарних держав Східної Європи, де реформа управління освітою 

включала два однаково важливих процесу децентралізації і широкого 

залучення громадськості, в Китаї вона пішла все ж в основному по 

першому шляху. При цьому, як і в Україні, відсутність правової культури 

і недосконалість системи інспекції часто призводили до нецільового 

використання бюджетних коштів, невиплати заробітної плати учителям, 

різного роду порушенням. 

Практика 80-90-х років довела, що багатоканальне фінансування 

хоча і здатне певною мірою заповнити дефіцит державних асигнувань, 

проте отримані від населення додаткові кошти "через свою обмеженість" 

не можуть зіграти вирішальну роль в ліквідації міжрегіональних розривів 

і ножиць між містом і селом [75, с. 26]. 

Звернемо також увагу на те, що в Китаї були змінені 

взаємовідношення між районними або повітовими органами освіти і 

учбовими закладами. Між ними були підписані договори, згідно з якими 

директор був особою, юридично відповідальною за шкільне майно, але 

мав права за розпорядженням цим майном. Функції ж відділів освіти були 

обмежені контролем і оцінкою роботи учбових закладів, їх заохоченням і 

покаранням. 

Відношення до освіти в розвинених країнах проявляється не лише в 

розмірах фінансування, але і в статусі педагога. Учитель в більшості 

зарубіжних країн відноситься до однієї з категорій державних 

службовців, на яких поширюються загальні адміністративно-правові 

стани, що регламентують прийом і звільнення, пенсійне забезпечення. 

Учитель в розвинених країнах (наприклад, в Німеччині), відноситься до 

досить високо оплачуваного шару працівників найманої праці. У 

Швейцарії учителі знаходяться на публічній службі, проте зарахування на 

посаду відбувається на виборній основі [87, с. 204]. 

Практично в усіх розвинених країнах функціонують громадські 

органи управління освітою, що мають різну міру повноважень (шкільні 
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комітети та ін.). Так, в Австрії шкільна рада грає лише дорадчу роль, 

головним чином відносно педагогічних методів, використовуваних 

колективом школи. У Франції ж основним показним органом в школах є 

адміністративна рада, яка утворюється з представників муніципальної 

влади, шкільної адміністрації, учителів і батьків. У його роботі беруть 

участь і інших компетентних осіб (представники ділових кіл, 

профспілкових об'єднань та ін.). Очолює раду директор школи. В 

основному в обов'язки ради входить складання щорічного звіту по 

навчанню в школі, виконанню шкільної програми, досягнутим 

результатам і реалізації поставлених цілей, а також затвердження 

бюджету відповідно до правил, визначених законодавством [129, с. 80]. 

Органи управління освітою, до складу яких входять представники 

громадськості, прийнято називати партисипативними органами 

управління. У Греції, Іспанії, Італії, Франції подібні органи існують на 

усіх рівнях управління освітою: національному, регіональному, 

місцевому і шкільному. У більшості країн Європи (окрім Великобританії, 

скандинавських і східно-європейських країн) партисипативні органи 

управління існують тільки на національному рівні і рівні учбового 

закладу, в окремих країнах на національному, місцевому і шкільному 

(Люксембург), в деяких країнах тільки на рівні учбового закладу 

(Великобританія). 

Ряд дослідників дійшли висновків, що якість результату освіти в 

першу чергу пов'язана з дією чинників соціально-економічного характеру 

і практично не залежить від параметрів, пов'язаних з учбовими закладами. 

"Багато досліджень витрат-результатів інвестицій в освіту встановили, 

наприклад, слабкий зв'язок між витратами на одного навчаного в учбових 

закладах і успішністю" [36, с. 146]. Проте національна оцінка знань учнів, 

що проводиться в США, свідчить, що показники успішності вище 

середніх забезпечуються тільки в школах з матеріальним оснащенням, що 

далеко перевищує середній рівень. У той же час, багато дослідників 
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справедливо відмічають, що ефективність освітніх установ залежить не 

лише від розмірів інвестицій; "велику роль грають багато системних 

чинників: структура самої системи освіти, характер взаємодії її елементів, 

якість діючих освітніх програм і їх сумісність в різних освітніх установах, 

ефективність підготовки професорсько-викладацького складу тощо" [90, 

с. 43]. 

Можна виділити групу чинників, дія яких на якість освіти настільки 

очевидно і істотно, що практично ніколи не оспорюється. Це чинники, 

пов'язані із забезпеченістю підручниками і іншими навчально-

методичними посібниками і матеріалами. Проте незважаючи на високу 

ефективність інвестицій в навчально-методичні матеріали, виникають 

питання, в які види і типи навчальних посібників найефективніше 

вкладати кошти, а також яка необхідність їх відповідності з інвестиціями 

в інші чинники навчального  процесу. 

У розвинених країнах з ринковою економікою проводилися 

експерименти і по введенню споживчої плати за освіту. Під споживчою 

платою розуміється сума, що вноситься користувачами за певні освітні 

послуги або їх елементи (наприклад, плата за дошкільну освіту, оплата 

вартості підручників, плата за проживання в гуртожитку для студентів і 

так далі). Обгрунтуванням для введення споживчої плати є те, що, 

незважаючи на фінансування освітніх установ за рахунок податків, що 

сплачуються сім'ями тих, що навчаються, учні отримують значну вигоду 

від освіти, тому їх сім'ї повинні нести частину витрат. Сім'ї, що не мають 

дітей, також отримують вигоди від освіти, але в менших об'ємах в 

порівнянні з сім'ями, що мають дітей [187, с. 5]. 

Міжнародні дослідження доводять, що введення споживчої плати за 

освіту є перешкодою в доступі до освіти для дітей і підлітків з бідних 

сімей. Для вирішення цієї проблеми стали придумувати різні ваучерні 

схеми, що у свою чергу привели до відвернення додаткових коштів на 

адміністрування і зменшення об'єму засобів, використовуваних для 
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ведення власне освітнього процесу. 

У деяких розвинених країнах світу в кінці минулого століття 

здійснювалися спроби впровадження подушевих принципів фінансування 

освітніх установ. Наприклад, у Великобританії, де послідовно 

проводилися в життя неоліберальні принципи, стали впроваджувати 

систему квазіринків, при якій система загальної середньої освіти 

продовжує повністю або частково фінансуватися державою, тоді як 

споживач в особі батьків або самих учнів отримує право на вибір [174, 

с. 100]. 

При збереженні державного фінансування освітніх послуг система 

їх надання мінялася. Реформи передбачали децентралізацію процесу 

ухвалення рішень, також передбачалося і введення конкуренції при 

наданні послуг. У результаті держава ставала переважно покупцем 

освітніх послуг, які повинні надаватися вже не лише державними 

структурами, але і незалежними виробниками, що конкурують між собою. 

Метод фінансування також мінявся. У деяких випадках центральна 

державна структура продовжувала виступати основним покупцем послуг, 

в інших – передбачалося державне фінансування на базі ваучерів. Їх 

передбачалося надавати безпосередньо потенційним споживачам або, 

частіше, агентам, діючим від їх імені, які і повинні розподіляти державні 

кошти на власний вибір між конкуруючими виробниками . 

Реформа сфери шкільного утворення 1988 року у Великобританії 

стала спробою поліпшити якість шкільної освіти шляхом створення 

системи, в якій надання послуг високої якості отримує високу 

винагороду. Тобто метою реформи було підвищення якості освіти, а не 

економія бюджетних коштів, що є метою практично усіх соціальних 

реформ в Україні. Така система діє краще в умовах децентралізації 

процесу ухвалення рішень, а рішення, що привело до успіху, 

винагороджується автоматично. Школа, незалежна від прямої дії з боку 

місцевих органів освіти, може нести відповідальність за організацію і 
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управління ресурсами, що знаходяться в її розпорядженні.  

Ця система нагадує ринкову, проте освітні послуги надаються 

споживачам безкоштовно. Тобто утворюється квазіринок, в якому 

виробників стимулюють конкурувати один з одним, а споживачів 

продемонструвати свої переваги [174, с. 102]. 

На думку М. Фрідмена (відомого економіста, лауреата нобелівської 

премії), висловленому ще в другій половині 50-х – початку 60-х років, 

фінансування початкової і частково середньої шкільної освіти повинне 

вироблятися за рахунок усього суспільства, проте держава не повинна 

брати на себе організацію шкільної освіти. Ваучери призначені для 

вирішення проблем як фінансування, так і організації освіти. Система 

державної освіти не надає батькам свободи вибору школи і не забезпечує 

конкуренції між школами за залучення учнів; державна освіта діє як 

величезна монополія. Учений М. Фрідмен запропонував, щоб усім 

батькам, що мають дітей шкільного віку, видавалися особливі 

сертифікати (ваучери), якими вони "розплачувалися" б з школами за 

навчання своїх дітей і які "покупалися" б потім у шкіл державою. 

Передбачалося, що вартість ваучера має дорівнювати середній вартості 

навчання дитини в державній школі. Така ринкова система, що 

створюється за допомогою ваучерів, теоретично здатна забезпечити 

краще за якістю навчання при нижчих витратах за рахунок посилення 

конкуренції між школами за залучення учнів. М. Фрідмен мотивував 

необхідність введення ваучерів ще і їх позитивною дією на прискорення 

приватизації, якщо завдяки ним буде створений достатній попит на 

приватну шкільну освіту, який стане стимулом для залучення підприємців 

в сферу освіти [134, с. 62]. 

Школам Великобританії було надано право виходу з-під контролю 

місцевих органів освіти; батьки дістали можливість вільного (правда, у 

рамках певних обмежень) вибору школи для своїх дітей;  було введено 

подушевое фінансування, що передбачає, що об'єм державних коштів, що 
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виділяються кожній школі, багато в чому визначається чисельністю учнів, 

яких може притягнути школа. При цьому керівництву шкіл була надана 

можливість самостійно контролювати розподіл ресурсів. Директори шкіл 

стали самостійно здійснювати поточне управління і приймати стратегічні 

управлінські рішення (наприклад, визначати рівень і співвідношення 

різних витрат, політику прийому, освітні пріоритети у рамках обмежень, 

що встановлюються національним учбовим планом). Конкуренція на базі 

відкритого доступу і фінансування шкіл залежно від чисельності учнів 

повинна була привести до того, що ніж більше учнів зможуть притягнути 

школи, тим більше виявиться їх бюджет. Місцеві органи освіти втратили 

можливості адміністративними методами прямо контролювати розподіл 

учнів по школах, які повинні були конкурувати за учнів в умовах системи 

вільного прийому, що надала батькам можливість вибору школи для своїх 

дітей. "Нормальна місткість шкіл", тобто кількість учнів, які можуть бути 

прийняті в школу, стало встановлюватися міністром, а не місцевими 

органами освіти, як було раніше [52, с. 276]. 

Таким чином, реформа освіти 1988 року у Великобританії 

торкнулася трьох основноих сфер – фінансування, управління і політики 

прийому в школи. 

1. "Фінансування по формулі" замінило колишню систему 

адміністративного розподілу державних коштів між школами нова, при 

якій бюджет школи формується виходячи з реальної чисельності учнів. У 

розподілі ресурсів між школами сталися значні зміни. Одні школи від 

цього виграли, інші - програли. При цьому фінансування шкіл, 

розташованих в бідних міських кварталах, зменшилося, а шкіл в більше 

процвітаючих районах - виросло. В результаті збільшилися нерівність в 

наданні послуг освіти і дискримінація найбільш нужденних шкіл. 

2. Децентралізація управління школами, передача прямих 

управлінських функцій від місцевих органів освіти директорам і керівним 

органам шкіл привела до підвищення ефективності управління шкільними 
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ресурсами. 

3. Була введена система відкритого прийому в школи, яка 

позбавила місцеві органи утворення права встановлювати ліміти прийому 

для забезпечення рівномірного розподілу учнів між школами. При новій 

системі ліміти прийому для кожної школи встановлюються центральним 

урядом. Це привело до значних змін в розподілі учнів між школами: деякі 

популярні школи змогли притягнути більше учнів, в менш же популярних 

школах сталося зменшення чисельності школярів, що супроводжується 

відповідним скороченням державного фінансування. Це положення 

контрастує з ситуацією попередніх років, коли в усіх школах 

відзначалися однакові зміни в рівнях прийому, визначувані місцевими 

органами утворення [52, с. 278]. 

Проте, незважаючи на твердження про введення системи вільного 

прийому в школи, доступ в найпопулярніші з них все одно залишався 

обмеженим і ці школи мали можливість відбирати найбільш здатних 

дітей. Як відомо, результати діяльності шкіл багато в чому залежать не 

лише від здібностей, але і підготовленості дітей, що поступають до 

школи, яка значною мірою визначається соціальним статусом батьків. 

Тому кращі школи прагнуть прийняти на навчання найбільш здатних і 

підготовлених дітей, розраховуючи поліпшити показники своєї 

діяльності, добитися зростання популярності і притягнути більше число 

учнів, а в результаті – отримати більше державних асигнувань. Менш 

популярні школи, як правило, розташовані в бідних районах, не зможуть 

добитися таких результатів [96, с. 88]. 

Таким чином, механізм відбору учнів посилює соціальну нерівність 

в наданні послуг шкільної освіти. З часом ця нерівність збільшується, 

оскільки подушевое фінансування забезпечує краще фінансування  шкіл, 

яким вдається притягнути більше учнів.  

Відтак, робимо висновок, що окремі напрями реформ, особливо 

децентралізація фінансування і управління школами, мали позитивні 
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наслідки (зростання економічної ефективності). Інші ж, зокрема введення 

"фінансування по формулі" і вільний набір в школи, привели до певних 

негативних результатів, оскільки сприяли збільшенню нерівності в 

наданні послуг шкільної освіти. Тим самим був отриманий значний 

негативний соціальний ефект. Зарубіжні фахівці звертають увагу і на 

наступні негативні наслідки подушевого нормативного фінансування [36, 

53]: після введення цієї системи в коледжах Великобританії  "майже в усіх 

коледжах годинни навчання істотно скоротились для зниження витрат на 

оплату персоналу. Стали наростати побоювання з приводу зниження 

якості навчання студентів". Більше того, "викладацький склад став 

розглядатися швидше як основна стаття витрат, чим як цінний потенціал". 

М. Скилбек і X. Коннелл відмічають, що "в більшості країн норма 

фінансування була сильно понижена і зменшено число штатних 

викладачів. Навчальним закладам наказано давати більше, маючи менше" 

[95, с. 171]. 

У інших країнах робилися спроби схожим чином реформувати 

систему державних шкіл. Наслідки такого роду реформ також 

характеризуються неоднозначністю і негативною соціальною 

ефективністю. Наприклад, експерименти, що проводилися в США, по 

введенню ваучерів в систему фінансування державних шкіл не привели до 

яких-небудь позитивних результатів або підвищення якості освіти. Вибір 

батьками шкіл для своїх дітей не забезпечив підвищення успішності. 

Досвід проведення в 70-80-і роки програм вільного "освітнього вибору" в 

державному секторі шкільного утворення США продемонстрував, що 

конкуренція не привела до підвищення якості освіти в масштабах усього 

сектора - в школах, що не беруть участь в цих програмах, ситуація навіть 

погіршала, оскільки їх покинули найбільш здатні школярі, в них 

збільшилася концентрація дітей з бідних сімей, відстаючих школярів. 

Програми "Освітнього вибору" стали, по суті справи, вдосконаленим 

методом відбору школами найбільш здібних і підготовлених учнів [6, 
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с. 59].  

Впровадження ринку в систему економічних стосунків системи 

загальної середньої освіти часто призводить до того, що визначальними 

чинниками розвитку системи загальної середньої освіти стають 

конкуренція освітніх установ, попит і пропозиція освітніх послуг. 

Критики такого роду ринкових реформ бачать в повсюдному 

впровадженні конкурентних стосунків в систему освіти загрозу 

існуванню масовій шкільній освіті, що є основою для забезпечення 

соціальної справедливості і прогресу суспільства. Наприклад, 

британський соціолог Ф. Браун робить висновок, що "освітній відбір все 

більше залежить не від індивідуальних здібностей і зусиль учнів, а від 

добробуту і бажань батьків.  

Таким чином, на зміну колишній формулі "здатності + зусилля = 

заслужена оцінка" приходить нова - "засоби + переваги = вибір". 

В цілому, при усьому різноманітті фінансових потоків в розвинених 

країнах Заходу на сьогодні склалися три основні фінансово-економічні 

моделі освіти (які в чистому вигляді зустрічаються рідко) [27, с.69]: 

1. Орієнтована на ринок, у рамках якої перевага віддається 

обмеженню витрат на освіту з боку держави, спонукаючи державні учбові 

установи ставати суб'єктами ринку. 

2. Що виходить з головної народної держави у фінансуванні, 

згідно якої освіта повинна забезпечувати усебічний розвиток індивідів і 

бути турботою усього суспільства і бути вільним від домінуючого впливу 

великого бізнесу. 

3. Заснована на принципах державного ринку, згідно з якою 

фінансування освіти повинне забезпечувати не результати діяльності 

учбового закладу, а гарантовані рівні стартові можливості для усіх  учнів. 

Дослідження показують, що в багатьох країнах з перехідною 

економікою проводилася політика, спрямована на збільшення участі 

населення у фінансуванні освітніх послуг, що багато в чому було 
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викликане недостатністю бюджетних коштів, що виділяються на освіту. В 

результаті сталося зниження рівня обов'язкової освіти, що забезпечується 

державою. Так, в усіх країнах колишнього СРСР (окрім Туркменістану, 

України і Узбекистану) і в більшості країн Центральної і Східної Європи 

був понижений рівень обов'язкової шкільної освіти з середньої (повної) 

загальної до рівня основної загальної освіти. Зокрема, в Грузії середня 

загальна освіта стала практично повністю платною з 10 по 12 клас, а з 

освітнього законодавства Азербайджану, Вірменії і Грузії виходить, що 

завершуючий ступінь загальної освіти можна отримати безкоштовно 

тільки на конкурсній основі [11, с. 7]. 

Таким чином, досвід зарубіжних країн показує, що держава у ряді 

випадків повинна замінити ринок, здійснюючи субсидування системи 

загальної середньої освіти, впроваджуючи квазіринкові механізми. Без 

елементів ринкових стосунків економічні відношення системи загальної 

середньої освіти в умовах ринкової економіки виявляються 

неповноцінними, спотворюючи реальну цінність освітніх послуг і не 

забезпечуючи належної компенсації витрат (у тому числі і людських 

ресурсів) освітніх установ. Проте впровадження елементів ринкових 

стосунків повинне супроводжуватися комплексом заходів, спрямованих 

на забезпечення загальнодоступності і безкоштовності загальної 

середньої освіти. Потрібне дотримання оптимального балансу між 

економічною і соціальною ефективністю.  

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Як показав зроблений у першому розліді дисертаційного дослідження 

аналіз існуючої системи загальної середньої освіти, то можно зробити 

висновок,  що данна система перебуває в стані, який  не задовольняє вимог, 

що постають перед нею в умовах укріплення української державності, 
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культурного та духовного відродження народу. Це проявляється перш за все 

у невідповідності загальної середньої освіти запитам особистості та 

суспільним потребам на рівні сучасних світових досягнень людства; у 

падінні соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності;  

бюрократизації всіх ланок освітньої системи. 

Не випадково Міністерство освіти і науки України стратегічними 

завданнями реформування загальної середньої освіти вбачає такі кроки: 

 необхідність відродження національної системи загальної 

середньої освіти, як важливішої ланки виховання освіченої й творчої 

особистості, становлення її морального й фізичного здоров'я, забезпечення 

пріоритетності розвитку особистості дитини, відтворення й трансляції 

культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків; 

 виведення державної системи загальної середньої освіти на 

рівень освіти розвинених країн світу шляхом якісного реформування її 

концептуальних, структурних й організаційних засад; децентралізації в 

освітній сфері; глибокої демократизації традиційних навчально-виховних 

закладів; формування багатоваріативної інвестиційної політики в галузі 

освіти, зокрема публічно-приватної. 

У дослідженні наголошується на тому, що вдосконалення системи 

загальної середньої освіти є тією категорією  державного управління, яка 

інтегрує інші види розвитку в суспільстві – соціально-економічний розвиток 

держави, розвиток людини, інституційний розвиток. Оптимальне 

функціонування та своєчасне виважене вдосконалення системи освіти 

базового рівня можна визначити як «стимул» для її розвитку вцілому (тобто 

й інших рівнів). Для забезпечення реформування сучасної системи загальної 

середньої освіти основними зовнішніми проблемами є вдосконалення 

підготовки та перепідготовки педагогічного персоналу, наявна 

інфраструктура навчальних закладів тощо. На розв'язанні цих проблем має 

зосереджувати увагу як державне управління, так і публічне адміністрування 

освітою. Крім того, глибинним фактором удосконалення системи загальної 
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середньої освіти є синтез культури соціуму й економічного механізму освіти.  

Проаналізувавши досвід розвинених країн, констатуємо, що 

держава зобов'язана оплачувати повністю освітні послуги, фінансуючи 

освітні установи, але перспективним є упровадження форм державно-

приватног партнерства. З урахуванням загальносвітових тенденцій 

підвищення значення бюджетного фінансування освітніх установ 

необхідно розвивати державний ринок освітніх послуг. Необхідно 

враховувати, що бюджетне фінансування є найважливішим джерелом 

фінансування системи загальної середньої освіти. 
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РОЗДІЛ ІІ 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Особливості організаційно-економічного механізму державного 

регулювання в загальній середній освіті в сільській місцевості 

 

Стратегічна мета системи державного регулювання в загальній 

середній освіті полягає в підтриманні належного рівня функціонування 

галузі, забезпеченні достатніх умов для її поступового розвитку на основі 

врахування перспективних запитів та потреб суспільства. Динамізм, зміна 

соціально-значущих пріоритетів щодо діяльності галузі висуває комплекс 

вимог до державного управління розвитком галузі  загальної середньої 

освіти, зокрема до його організаційної структури. У численних працях [ 11, 

119, 138 ] теоретики та практики в галузях менеджменту, теорії організацій, 

державного управління сходяться на думці, що під організаційною 

структурою управління слід розуміти форму організації системи 

регулювання, яка в залежності від стратегічної мети, завдань, 

функціонального призначення конкретної системи, характеризується певною 

комбінаторикою окремих її управлінських ланок і, як наслідок, утворює 

сукупність стійких поліфункціональних зв'язків, що забезпечують тотожність 

системи управління самій собі, її цілісність та стійкість, адаптивність, 

гомеостазис у динамічних умовах функціонування під впливом 

різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів. На нашу думку, під 

організаційної структурою державного регулювання в загальній середній 

освіті слід розуміти сукупність відносин між ланками апарату державного 

управління, організаційних зв'язків між ними, які перебувають у такій 

декомпозиції, яка забезпечує найоптимальнішу взаємодію та координацію 

між ними і спроможна забезпечити позитивну динаміку розвитку галузі та 
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повсякденне функціонування. У соціально-економічній ситуації, що склалася 

насьогодні в системі освіти України, проблеми і завдання, пов'язані з 

діяльністю сільської школи, стають одними з першочергових. Це пов'язано з 

важливістю зменшення міграції сільського населення у великі міста і 

забезпечення відродження агропромислового комплексу, яке неможливе без 

відповідних людських ресурсів – кваліфікованих працівників сільського 

господарства. Найбільш суттєвим джерелом таких ресурсів є саме село, тому 

необхідно приділяти особливу увагу підростаючому сільському поколінню. 

Сільська молодь повинна здобувати необхідну освіту і бути зацікавлена в 

тому, щоб прийти на роботу в агропромислові підприємства. 

Учений М. П. Гур’янов дає таке визначення сільської школи : "...це 

сукупність різних типів і видів загальноосвітніх установ, розташованих у 

сільській місцевості, різноманітних по наповнюваності, територіальному 

розташуванню, соціальному походженню, соціальному оточенню, 

національному складу, що прагнуть задовольнити освітню потребу дітей і 

виконати специфічне завдання загальноосвітньої і трудової підготовки 

школярів" [135, с. 16]. Встановлено, що серед сільського населення школа 

відіграє більше значущу роль у житті, зокрема індивідуума, його сім'ї, 

сільського співтовариства, ніж школа в мегаполісі, великому і малому місті 

[143, с. 12]. 

Як покази зроблени дослідження, проблеми сільської школи набагато 

значніші, у порівнянні з ситуацією в цілому в системі освіти країни. Це 

пов'язано з тим, що, окрім усіх інших чинників, негативний вплив чинить 

несистемна державна аграрна політика, її недосконалість. Важкий стан 

економіки сільського господарства ускладнює розвиток сільських освітніх 

установ. При цьому не просто зруйнована стара система шефських стосунків 

з сільськогосподарськими підприємствами, а підірвана її економічна база. 

Стабільно працюючих господарств на селі украй мало з огляду на те, що 

основні прибутки від реалізації сільськогосподарської продукції кінцевому 

споживачеві дістаються не сільгоспвиробникові, а численним посередникам. 
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Нині можна спостерігати тенденцію посилення освітньої нерівності 

між міськими і та сільськими школярами. Так, у гімназіях і ліцеях навчається 

17,1% міських дітей і тільки 2,6% сільських, що складає розрив більш ніж в 

5 разів [145]. 

Одна з помилок розвитку сільської школи в сучасних умовах полягає у 

відриві її від соціуму, замкнутості для збереження свого світу. Соціум же в 

нових економічних умовах дуже швидко змінюється, глобалізується і школа 

не встигає на це реагувати. Та й діти, замикаючись в закритому просторі 

школи, важче адаптуються за її межами. 

Таблиця 3 

Середня кількість учнів 2015/2016 н.рік Середня кількість 

учителів на школу 
Тип населеного пункту На клас На школу 

Село 11,31 104,64 18,64 

СМТ/Мале місто 18,04 316,35 35,33 

Середнє місто 21,44 418,35 39,31 

Велике місто 23,88 524,57 46,07 

Дуже велике місто 24,3 501,94 43,19 

Джерело [130] 

За останні роки різко знизилася якість життя більшості сільських сімей.  

В умовах загальної кризи українського села сільська школа і сільський 

вчитель залишаються чи не єдиними вогнищами культури і представниками 

інтелігенції на селі, здатними підтримати його культурний простір. У той же 

час, не можна не враховувати аспекти урбанізації і демографічних процесів у 

сільській місцевості. Кількість дітей зменшується, тому кількість сільських 

шкіл стає меншою. При цьому слід ураховувати результати проведених 

соціологічних досліджень, які показують, що абсолютна більшість жителів 

сільської місцевості дотримуються такої думки: "Як тільки зникає школа, 
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зникає й село". Таким чином, сільська школа в наші дні – це державний 

механізм збереження села [44, с. 3]  . 

У системі державного регулювання галузі освіти, при оцінці діяльності 

сільських малокомплектних шкіл не можна керуватися однією лише 

економічною ефективністю: при незначній, навіть ефемерній економії у разі 

закриття (укрупнення) таких шкіл суспільство отримує значний негативний 

соціальний результат, безповоротні структурні зміни. Тому вирішення всіх 

питань, пов'язаних із функціонуванням сільських малокомплектних шкіл, 

необхідно здійснювати на базі інтегрованої оцінки соціально-економічної 

ефективності їх функціонування з урахуванням значення таких установ в 

регіональних соціально-економічних системах. 

Дослідження показало, що село слід вважати перспективним лише при 

одночасному виконанні двох умов, а саме: 

 у селі має бути школа; 

 у селі має бути працююче сільськогосподарське підприємство, 

тобто забезпечена зайнятість жителів відповідного населеного пункту. 

Невиконання однієї з цих двох умов призводить до деградації села, 

оскільки жителі його вважають за краще переїжджати в населені пункти, що 

відповідають цим вимогам. У зв'язку з цим інвестиції в сільську школу 

націлені на стабілізацію її роботи і розвиток, можна розглядати як «інвестиції 

в майбутнє» – у соціально-економічний розвиток села, а не тільки в освіту. 

Оскільки сільська школа є системотворчою структурою життєзабезпечення 

села, важливим чинником розвитку його культури, соціальної підтримки 

жителів, підготовки трудових ресурсів сільського сектора країни [10, с. 99]. 

Враховуючи скрутне становище в сільському господарстві більшості регіонів 

країни, необхідно керуватися принципом інноваційності, інвестиційності та 

публічності, які у свою чергу становлять підґрунтя публічно-приватного 

партнерства та програм соціально-економічного розвитку мікрорегіону (див. 

Закон України «Про засади державної регіональної політики», 2015 р.). 
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Організація підвезення учнів, створення шкіл, дитячих садів – усе це 

напрями реструктуризації освітньо-гуманітарної мережі, що безпосередньо 

повязана із діяльністю шкіл. Це необхідний етап, проте, на наш погляд, не 

основний. Важливішим напрямом реструктуризації мережі загальноосвітніх 

установ, розташованих у сільській місцевості, представляється 

вдосконалення змісту їх діяльності, що супроводжується оптимізацією 

використання бюджетних коштів, залученням додаткових ресурсів. Усе це 

стає можливим при істотному розширенні сфери впливу школи на 

соціокультурний простір села шляхом створення соціокультурних центрів на 

базі школи. Загальна культура підростаючого покоління зростає, тому в 

сучасних умовах підвищується роль школи як важливого соціокультурного 

інституту в сільській місцевості [147, с. 124]. 

Стратегічний розвиток сільської школи ми бачимо як керовану 

еволюцію мережі сільських освітніх установ. При цьому ми вважаємо, що 

школа повинна стати ключовим, інтегруючим елементом в створенні 

сільських соціокультурних центрів, сполучною ланкою, що об'єднує інші 

галузі (спорт, культуру, охорону здоров'я). 

На нашу думку, сьогодні реструктуризацію мережі загальноосвітніх 

установ в сільській місцевості слід проводити в двох напрямах, а саме: 

 зовнішні структурні зміни – об'єднання шкіл, філіалізація, зміна 

рівня деяких шкіл, використання шкільних автобусів (у певних межах); 

 внутрішні структурні зміни – зміна ролі сільської школи, зокрема 

створення на її базі соціокультурного центру, що включає і клуб і бібліотеку, 

і спортивний зал та ін. 

Стратегічний розвиток сільської школи у вказаних напрямах вимагає 

рішення проблем нормативно-правового та фінансового характеру. 

Необхідно не лише розробити відповідні типові положення, але і здолати 

відомчу роз'єднаність. Необхідно забезпечити облік особливостей сільської 

школи при розробці нормативно-правових актів щодо ліцензування, атестації 
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й акредитації освітніх установ, податковому обліку, взаємодії з 

позабюджетними фондами і так далі [155]. 

Ми вважаємо також за необхідне розробити мінімальний норматив 

матеріально-технічного оснащення сільської школи і забезпечити його 

фінансове наповнення спеціальною регіональною программою та за рахунок 

додаткових зовнішніх (меценатських) вкладень. Це зможе підтримати 

матеріальну базу сільської школи. 

Виходячи з соціально-економічних особливостей регіону, нами 

виявлено, декілька моделей сільської школи, інтегрованої з об'єктами 

сільського соціуму і культурно-освітньої роботи, що є центром, на селі. 

Узагальнювальною ознакою таких моделей є робота загальноосвітньої школи 

як соціокультурного центру села і навіть мікрорайону. Усі моделі 

припускають інтеграцію діяльності освітніх установ з установами соціальної 

сфери, культури, додатковою освітою, господарствами, розташованими в 

мікросоціумі, проте що відрізняються організацією такої взаємодії і 

акцентами, що розставляються. 

Перша з таких моделей – "Школа – соціокультурний центр села" –

передбачає перетворення школи на базову, єднальну ланку структурних 

підрозділів різних відомств, що функціонують в цьому населеному пункті. 

Така модель може мати різне організаційно-правове оформлення і служить 

підвищенню якості і доступності різних форм освіти, роблячи при цьому 

позитивний екстернальний ефект дії на сільське середовище. 

Модель "Школа - соціокультурний центр села" має різні варіанти свого 

правового оформлення. Школа при цьому отримує новий структурний 

підрозділ, який організовує таку взаємодію і забезпечує роботу не лише з 

дітьми, але і в цілому з сільським соціумом. Соціокультурні центри окрім 

установ освіти можуть включати музичні школи, спортивні клуби, установи 

додаткової освіти, кабінети системи охорони (наприклад, кабінети логопедів 

та ін.) здоров'я. При реалізації цієї моделі найбільш складними є проблеми 

міжвідомчої взаємодії [163, с. 227]. 
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Результатом діяльності сільської школи як соціокультурного центру 

села в різних формах стає підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, що виділяються на функціонування соціальної сфери 

району, внаслідок підвищення якості освіти і повнішого задоволення освітніх 

і культурних потреб населення сільської місцевості. 

Функціонування сільської школи як соціокультурного центру села, 

природно, змінює зміст, структуру й організацію її діяльності. Метою 

діяльності школи як соціокультурного центру села є повноцінне задоволення 

освітніх і культурних потреб жителів села, що, насамперед, вчаться, на основі 

ефективного використання матеріально-технічної бази всіх культурних, 

соціальних, господарських і громадських організацій соціуму. 

Зміна структури діяльності сільської школи досягається шляхом 

співпраці з різними установами соціально-культурної сфери, організаціями і 

підприємствами. Обов'язковою умовою успішності діяльності школи в новій 

якості є широке залучення громадськості до управління такою діяльністю. 

Таким чином, основою організації діяльності сільської школи як 

соціокультурного центру села являються принципи державно-громадського 

управління освітою. Ця модель дозволяє інтегрувати зусилля різних відомств 

на базі установи освіти і відбиває тенденції розвитку сільських шкіл, що 

природно складаються, наявні ресурси підвищення ефективності освіти в 

сільській школі. 

Друга модель – кооперація ресурсів територіальних громад, сільських 

загальноосвітніх установ – дозволяє не лише інтегрувати зусилля 

безпосередньо цих громад і установ, але й залучати до спільної діяльності 

інші громади й установи соціально-культурної сфери та освітні організації. 

Відсутність великої школи в мікрорайоні, здатної стати потужним 

соціокультурним центром села, дає можливість зайняти такі позиції 

об'єднанню невеликих шкіл, забезпечуючи достатній контингент для 

ефективного освітнього процесу в спільній діяльності [172, с. 26]. 
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Цю модель можна розглядати і як асоціацію самостійних юридичних 

осіб, орієнтованих на горизонтальне партнерство, на територіальне 

співробітництво на основі спілних інтересів і цілей. У цій моделі створюється 

як координуюча структура установ, що кооперуються, структурний підрозділ 

при одній з шкіл, проте відсутнє яке-небудь ієрархічне адміністративне 

підпорядкування. Стосунки будуються на договірній основі, при цьому 

розділені функції між різними освітніми установами. Єдиний освітній 

простір створює можливості для координації і спільного вдосконалення 

освітніх програм для учнів і педагогів, об'єднання ресурсів (економічних, 

педагогічних, методичних, соціальних і ін.). Також створюється можливість 

для індивідуалізації освітніх програм. Перспективним є, на наш погляд, 

упровадження положень Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» (2014 р.). Оскільки в ньому закріплені такі форми 

співпраці териріальних громад сіл, селищ, міст, як координація дільності 

суб’єктів співробітництва (виконання спільних проектів, заходів), спільне 

утримання й фінансування відповідних установ і закладів комунальної форми 

власності тощо [там само]. Разом із тим, можемо зазначити, що поки що 

зазначені законодавчі норми ще «не запрацювали» на практиці, більше того, 

мають декларативний характер. Проте ситуація в цьому плані може 

змінитися на краще, коли відбудеться остаточне добровільне об’єднання 

громад в Україні, запроваджене у 2015 році відповідним Законом України 

«Про добровільне обєднання територіальних громад» [130]. 

Ця модель відбиває сучасні уявлення про мережеве партнерство і 

найбільш актуальна в умовах близько розташованих невеликих громад та 

середніх і основних загальноосвітніх установ. Це мережева горизонтальна 

модель, мета якої горизонтальна співпраця, об'єднання інтелектуальних, 

методичних, економічних та інших ресурсів. 

Кооперація ресурсів досягається і за допомогою добровільного 

перетворення початкових шкіл у філії великої середньої загальноосвітньої 

установи – реалізації моделі філіалізації шкіл. Спільна діяльність таких 
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установ не лише підвищує якість освітнього процесу в малих установах, але 

й позитивно впливає на соціокультурне середовище сіл, у яких вони 

розташовані. Відзначимо, що реалізація такої моделі доцільна для 

початкових малокомплектних шкіл, що мають невеликий (менше 10 

педагогів) кадровий склад [7, с. 61]. 

Аналізована модель є єдиною загальноосвітньою установою, де окремі 

одиниці (малокомплектні початкові школи-філії) виступають як структурні 

підрозділи великої середньої загальноосвітньої школи. Це ієрархічна модель, 

в якій базова школа з відношення до філій виступає у функції ресурсного 

центру; вона в кращій мірі укомплектована навчальним устаткуванням, має 

сильніші педагогічні кадри. 

 Однак, зараз,  з’явилася нова модель сільської школи, яка може мати 

статус юридичної особи на відміну від школи – філії та утримувати декілька 

філій – це опорна школа. Введення  опорних  шкіл повинно  забезпечити 

рівний доступ сільських школярів до якісної загальної (повної) середньої 

освіти, яка б давала можливість подальшого отримання професійної освіти 

різних рівнів, включаючи вищу. Опорні школи потрібні для того, щоб учні з 

різних населених пунктів, незалежно від розміру цих населених пунктів та 

матеріального стану родини, мали рівний доступ до якісної шкільної освіти. 

Такі школи забезпечуватимуть освітні потреби населення на досить значній 

території, вони передбачають організоване підвезення учнів та педагогів 

шкільними автобусами. Цими питаннями повинні опікуватися місцеві 

громади [41]. .Певні результати, що ведуть до вирівнювання освітніх 

можливостей і доступності здобуття якісної освіти на селі, повинні принести 

реструктуризація мережі сільських загальноосвітніх установ, 

комп'ютеризація і інформатизація сільських шкіл. Міністр освіти і науки 

України Л.Гриневич зазначила, що: «Кожне найменше село буде мати 

початкову школу, але в усіх регіонах будуть створюватися так звані «hub 

schools», або опорні школи, з належним устаткуванням кабінетів передусім 

фізики, хімії, біології, з належним кадровим складом. На опорні школи в 
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бюджеті закладено 200 млн. гривень, але це не основні кошти, тому що ми 

працюємо із донорами та інвесторами, ведемо переговори насамперед із 

Світовим банком та закоронними інвесторами» [Там же]. Це, на думку 

фахівців – управлінців  один із засобів   забезпечення умов для рівного 

доступу до якісної освіти,  підвищення якості освіти та ефективного 

використання наявних ресурсів.   

При цьому  початкова школа буде наближена до місця проживання 

дитини, з’явиться можливість організації довезення учнів базової школи та 

вчителів до опорної школи за рахунок сільської громади. Але, як показав 

зроблений аналіз, немає ще твердого розуміння опорних шкіл, та їх місця в 

системі загальної середньої освіти, адже вони тільки починають з’являтися в 

Україні і навколо них зараз точиться більше дискусій, чім загальної 

проведеної роботи. Зараз, за планом МОНУ в Україні вже віжкрито 142 

опорні школи, лідерами у зазначеному напрямі виступають Київська, 

Тернопільська, Вінницька та Дніпропетровська області [129]. 

Слід зазначити, що у сільських шкіл великі соціальні завдання: сприяти 

збереженню і зміцненню сімейно-громадських форм життя і виховання дітей, 

"вкоріненню" зростаючої людини в рідній місцевості, залученню його до 

традицій, цінностей вітчизняної історії і культури; сприяти усебічному 

розвитку школяра.  

Старша школа функціонує на базі початкової школи. Базова школа 

виконує функції організації і забезпечення навчального процесу, 

методичного керівництва єдиним освітнім процесом. Можливі різні варіанти 

організації діяльності, а саме: виїзд учителів по ковзаючому графіку, привіз 

дітей на заняття або загальні заходи. Початкова школа виконує інтеграційну 

функцію (проведення колективних заходів), створює єдиний освітній простір, 

дозволяючи понизити ефект соціальної відчуженості для малокомплектних 

шкіл-філій. Тому в умовах введення початкових шкіл необхідно забезпечити 

рівний доступ сільських школярів до якісної загальної (повному) середньої 

освіти, яка б давала можливість подальшого отримання професійної освіти 
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різних рівнів, включаючи вищу. Певні результати, що ведуть до 

вирівнювання освітніх можливостей і доступності здобуття якісної освіти на 

селі, повинні принести реструктуризація мережі сільських загальноосвітніх 

установ, комп'ютеризація й інформатизація сільських шкіл [52, с. 281].  

Як один із засобів забезпечення умов для рівного доступу до якісної 

освіти, підвищення якості освіти й ефективного використання наявних 

ресурсів, на думку Міністерства освіти і науки України, є описані вище –

соціальнокультурні центри, початкові школи, координація та 

співробітництво. При цьому початкова школа має бути наближена до місця 

проживання дитини, забезпечена можливістю організації довезення учнів 

базової школи та вчителів до такої школи за рахунок сільської громади.  

Слід зазначити, що у сільських шкіл великі соціальні завдання щодо 

сприяння збереженню і зміцненню сімейно-громадських форм життя і 

виховання дітей, «закріпленню» підростаючого покоління у своєму селі, 

залученню його до традицій, цінностей вітчизняної історії і культури; 

сприяти всебічному розвитку школяра [168, с. 74] .  

Проведені нами теоретичні дослідження дозволили виявити наукові 

обгрунтування педагогічних особливостей сільської школи в системі 

сучасної української освіти, що дозволяє розглянути її як середовище, що 

саморозвивається, знаходиться в багатовимірних стосунках з сільським 

соціумом. Проте особливості економічної освіти в системі загальної 

середньої освіти в сільській місцевості поки що недостатньо повно 

досліджені. 

Сьогодні потрібне планування раціональної мережі шкіл сільської 

місцевості, найбільш доцільне їх розміщення виходячи з демографічних і 

економічних даних, наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, з 

урахуванням законодавчо встановлених норм наповнюваності, віддаленості 

шкіл від населених пунктів і, безумовно, з дотриманням інтересів дітей. 

"Практика об'єднання класів з малою наповнюваністю, заснована на 

укрупненні сільських шкіл,  що проводилася в 70-і роки, не лише не 
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виправдала себе, але і ще більше посилила соціально-економічні проблеми 

села, сприяла посиленню міграції сільського населення в міста і великі села, 

що кінець кінцем обернулося остаточним опустінням малих сіл, а значить і 

подальшим запущенням земель, падінням сільськогосподарського 

виробництва" - відмічають дослідники [172, с. 28].  

Проживання дітей у пришкільних інтернатах – цей варіант 

практикувався у кінці 50-х - початку 60-х років – також не стало вирішенням 

проблеми. Окрім побутових складнощів (організації живлення, турботи про 

дозвілля), практика показала, що виховання поза сім'єю неминуче веде до 

послаблення кровних зв'язків, до відчуження дітей від батьків. Був зроблений 

очевидний висновок, що відривши від сім'ї дитину в ранньому віці негативно 

позначається на його вихованні і розвитку. Практика також показала, що 

батьки неохоче погоджуються направляти учнів молодших класів, у 

пришкільні інтернати і як правило, переїжджають на постійне місце 

проживання в центральні садиби з тих сіл, де немає школи. Це стало однією з 

причин зникнення безлічі сіл в Україні. 

У 80-і роки, коли в нашій країні став очевидний збиток від тієї 

соціально-економічної політики, що проводиться відносно села і сільської 

школи, процес закриття "неперспективних" сіл був припинений, 

інтенсивність ліквідації малокомплектних сільських шкіл істотно знизилася. 

Як показав зроблений історичний аналіз, на Всеросійському з'їзді учителів 

1987 року була надана така оцінка практиці ліквідації малокомплектної 

школи: "Демографічну ситуацію села в недавньому минулому посилило 

необгрунтоване, волюнтаристське скорочення і реорганізація сільських шкіл. 

Але урок економічних, соціальних, моральних наслідків ми з цього винесли 

серйозний" [33, с. 25]. 

Крім того, особлива увага була звернена на розвиток і відновлення 

малих сіл, в яких знаходилися відділення господарств, тваринницькі ферми. 

Це привело до зростання числа малокомплектних шкіл. Було доведено, що 

малокомплектна сільська школа має украй важливе значення в збереженні і 
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облаштуванні невеликих населених пунктів, закріпленні населення в 

сільському господарстві [31, с. 4]. 

У той же час, слід зазначити, що як показує світовий досвід, 

раціональним може бути укрупнення шкіл як юридичних осіб: перетворення 

нечисленних шкіл у філії початкових у цілях об'єднання їх ресурсного 

потенціалу (кадрового, матеріально-технічного та ін.). Економія фінансових 

ресурсів може виникнути і за рахунок ефекту масштабу. Саме такий напрям 

реформування вибрали у ряді зарубіжних країн, та розпочинає Україна. Так, 

наприклад, у Нідерландах за останні десять років число навчальних закладів 

скоротилося з 2500 до 600. Як наслідок, школи стали представляти великі 

організації, що поєднують різні типи шкіл, де пропонуються різні навчальні 

програми та курси [53, с. 9]. 

Сільська школа покликана сприяти вирішенню однієї з ключових 

проблем підготовки кадрів для сільськогосподарського виробництва – 

привчати школярів до землеробської праці, прищеплювати інтерес до 

сільськогосподарського виробництва. Раніше ці завдання сільська 

загальноосвітня школа вирішувала спільно з базовими господарствами. Від 

порушення цих зв'язків програла не лише школа, але й перетворені колгоспи 

і радгоспи в різні форми підприємницьких структур. 

Окрім виконання своїх традиційних завдань – навчання, виховання і 

розвитку учнів – держава ставить перед школою сьогодні й такі завдання, як 

здійснювати соціально-правові функції, пов'язані із захистом і охороною 

прав дитини, функції соціально-педагогічної і психологічної допомоги учням 

і їх сім'ям. Сільська школа не може повноцінно існувати у відриві від 

сільськогосподарського виробництва, самі умови її роботи припускають 

тісний зв'язок з виробничими колективами, розташованими на території села. 

Цей зв'язок виражається як у прямій матеріальній залежності школи від 

результатів сільськогосподарського виробництва, так і в тій істотній ролі, яку 

школа грає в його розвитку, оскільки від трудового виховання і навчання 
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сільських школярів багато в чому залежить майбутнє трудових ресурсів села 

[65, с. 13]. 

Беззаперечним є факт того, що сільські освітні установи багато в чому 

відбивають специфіку, істотні риси національної культури, що склалися 

історично. Сільський тип поселення, сільська культура, спосіб життя 

існували і розвивалися упродовж тривалого історичного періоду, формуючи 

особливі економічні стосунки, особливий менталітет жителів села. Тому і 

навчання в сільській освітній установі повинне мати практичну 

спрямованість на трудову діяльність у сільськогосподарському комплексі, що 

припускає суттєві зміни в структурі навчальних планів: введення якісно 

нових інтеграційних навчальних предметів, посилення гуманітарної 

компоненти освіти тощо [97, с. 41]. 

Варто зазначити, що сільські школи, у зв'язку з відсутністю на селі 

платіжеспроможного попиту на освітні послуги, обумовленим переходом 

багатьох сільськогосподарських підприємств фактично на ведення 

натурального господарства, мають набагато менше можливостей для 

залучення позабюджетних засобів (які в містах найчастіше виражаються в 

зборах "батьківських грошей"). Навіть у такій багатій країні, як США, 

фермери частенько не можуть сплатити освіту своїх дітей. При цьому і уряд 

США, і самі освітні установи роблять спільні зусилля для підвищення 

доступності професійної освіти сільським жителям. Так, університет 

Лінденвуд (штат Міссурі) став приймати як плату за навчання свиней і іншу 

продукцію сільського господарства. Батьки студентів можуть привозити її в 

спеціально відведене місце і здавати співробітникам університету. Потім зі 

свинини виготовляються сосиски і бекон для університетських кафе і 

їдалень. Відзначається, що таким чином значно підвищилася можливість 

оплачувати навчання дітей з небагатих фермерських сімей, у яких немає 

можливості вносити оплату грошима [135, с. 34]. 

Необхідність орієнтації сільських освітніх установ на продовження 

учнями життя в селі, обліку таких особливостей обумовлена не лише 
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інтересами дітей, але й прагненням зробити свій внесок в економічний 

розвиток країни в цілому та свого населеного пункту зокрема. Не слід 

уважати, що станеться одразу масова міграція міських жителів в село, проте 

зворотний процес має посилюватися: непоодинокими є випадки, коли в тих 

чи тих регіонах України міські жителі переїжджають у сільську місцевість, 

проте все одно є значний дефіцит сільськогосподарських робітників, що 

особливо мають високу кваліфікацію. Тому ми не згодні з думкою 

В. А. Фролова, що вважає, що "орієнтація школярів тільки на 

сільськогосподарські професії може ще більше посилити соціально-

економічне положення села" [152, с. 7]. Інша орієнтація сільської школи буде 

нав'язаною штучно, перешкоджаючою рішенню необхідних для розвитку 

країни завдань підготовки кваліфікованих кадрів для сільськогосподарського 

виробництва, без чого розвиток села неможливий. Будь-яка сільська школа є 

об'єктом дії соціально-економічних, природних і культурних умов регіону, і 

її стан багато в чому визначається регіональною освітньою, соціальною, 

економічною, сімейною, молодіжною політикою. Якщо в містах роль 

містобудівного чинника грають підприємства, що забезпечують зайнятість 

основної частини працездатного населення, то в сільській місцевості, 

населення якої багато в чому перейшло на самозабезпечення, роль чинника 

селоутворення відіграє школа [5, с. 12]. 

Державне регулювання специфіки малокомплектної сільської школи 

полягає також в тому, що в класах зі слабкою матеріальною базою, по-перше, 

набагато менше можливостей для спілкування учнів, відсутня можливість 

застосування ряду традиційних педагогічних методик, а по-друге, можливий 

систематичний щоденний контроль за ходом навчання кожного учня, не 

підвищується якість знань. Тому велику тривогу викликає падіння престижу 

вчительської професії і незадоволення педагогів-ентузіастів своєю 

діяльністю у сільській місцевості. Крім того, у цій місцевості школа, як 

правило, є єдиною освітньою установою за місцем проживання учнів, де вони 

можуть здобути повну або основну середню освіту. На відміну від міста, в 
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селі учень "прив'язаний" до конкретної школи, у нього фактично немає 

можливості вибору іншої освітньої установи. Тим самим обмежені 

можливості введення конкурентних державних механізмів [178, с. 67]. 

Однією з особливостей сільської місцевості є відсутність вільного 

доступу до необхідної інформації. У селі бракує книжкових магазинів, що 

пропонують спеціальну літературу, а сільські бібліотеки обмежені у засобах 

на прдбання газет, журналів тощо. Тому сільські школярі, як правило, мають 

дуже розпливчате уявлення про самоосвіту і перспективним є їх навчання за 

допомогою е-освіти (знову ж таки за наявності сприятливих для цього умов). 

Складнощі виникають і при необхідності використання довідкової 

літератури, словників. Не завжди можливо забезпечити школи необхідною 

кількістю комп’ютерної техніки, електронною поштою – найбільш 

поширеним і простим телекомунікаційним засобом. Перераховані обставини 

створюють додаткові перешкоди підвищенню якості освіти в сільській школі 

і вирівнюванню доступності в здобутті необхідної освіти. У сучасних умовах 

першочергову увагу вимагається приділяти розвитку інформаційно-

комунікативних умінь і навичок учнів, особливо під час роботи з 

інформаційними ресурсами Інтернет, проведення операцій аналізу, 

класифікації, синтезу, пошуку причинно-наслідкових зв'язків [164, с. 80]. 

Динаміка зміни чисельності сільських шкіл, учнів і учителів за останні 

чотири роки свідчить про постійне скорочення (чисельність сільських шкіл 

зменшилася з 6,1 тис. до 6 тис., учнів, – з 890 тис. до 730 тис., а учителів – у 

2 рази). Це свідчить про процес укрупнення сільських шкіл, який стихійно 

протікає в регіонах України. У той же час, у сільській місцевості близько 

70% усіх шкіл – малочисленні, з них більше 40% мають наповнюваність до 

100 учнів, що накладає свої особливості на діяльність сільської школи [117, 

с. 234].  

Ураховуючи специфічні особливості сільських освітніх установ, 

наприклад, об'єктивну неможливість доведення наповнюваності навчальних 

груп до рівня міських та ін., а також те, що можливостей у учнів менше, для 
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продовження освіти і вступу у вищі навчальні заклади, у цілях створення 

відносно рівних можливостей для випускників сільських шкіл з міською 

молоддю потрібна додаткова державна допомога освітній системі села. 

Підкреслимо, що чинним законодавством поки що передбачені заходи по 

збереженню сільської школи: ліквідація сільської загальноосвітньої установи 

допускається тільки з відома жителів населених пунктів, що обслуговуються 

цією установою. Ці вимоги встановлені Законом України "Про освіту" [56]. 

Як показав ретроспективний останнє зростання загального числа учнів 

спостерігалося протягом 1989-1996 років, досягнувши максимуму 2,4% у 

1994 році, при цьому кількість сільських шкіл, зросла на 5,8%. З 1997 року 

почався спад чисельності учнів, що все більш посилюється з кожним роком. 

Темпи зниження досягли до 2000 року 4,6% у цілому по регіонам України та 

5,1% у селах, як показує статистичний аналіз, після 2001 року починається 

сниження численністі учнів загальноосвітніх шкіл, яке продовжувалося до 

2015-2016  навчального року. Відносне зниження чисельності учнів у 

сільській місцевості то воно значно сильніше за рахунок того, що 

інтенсивність спаду в місті до 2014 року зменшилася і ситуація 

стабілізується, а в сільській місцевості цього не прогнозується [64, с. 330]. 

Як свідчить зроблений ретроспективний аналіз статистичних 

матеріалів, освітній рівень учителів загальноосвітніх шкіл за останнє 

десятиліття підвищився. Питома вага учителів, що мають вищу освіту, 

виросла в сільській місцевості за 10 років з 75 до 95%. Проте при цьому 

насторожує, що загальне зростання сталося за рахунок вирівнювання 

освітнього рівня педагогічних працівників, що викладають у початковій 

школі, й учителів старших класів. Число учителів з середньою 

непедагогічною освітою збільшилося в 1,7 разу. Якщо в 1989 році 95% 

учителів з середньою спеціальною освітою мали педагогічну освіту, то в 2014 

їх доля знизилася до 85%, а кількість учителів, що мають лише середню 

загальну освіту, зросла в 3 рази. У цілому на початок XXI століття 95% 

учителів 5-11 класів і 68% учителі 1-4 і підготовчих класів мали вищу освіту, 
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тоді як в 1989 році ці показники складали відповідно 99% і 56% [145]. Це 

істотна якісна зміна в професійно-кваліфікаційному рівні учительства 

говорить про несприятливі тенденції і про зниження ефективності навчально-

виховного процесу в середній школі, що особливо тривожно в умовах 

сучасної науково-технічної революції. Спостерігається істотна диференціація 

між різними районами області з забезпеченості шкіл учителями і по рівню їх 

кваліфікації. Між педагогічними працівниками окремих районів області 

зберігаються відмінності по рівню освіти.  Молоді фахівці, що прийшли в 

школу після закінчення вищих і середніх педагогічних освітніх установ, на 

жаль, не затримуються в ній. Головними причинами відходу є низька 

заробітна плата і відсутність житла. На селі сьогодні доля молодих педагогів 

складає лише 13%. У той же час, у сільській місцевості є позитивні 

тенденції – доля працівників пенсійного віку знизилася з 9% в 1992 році до 

7,5% в 2014 р. 

Слід зазначити, що малокомплектні сільські школи знаходяться в 

більшості своїй в несприятливому матеріальному становищі, туляться  в 

старих приміщеннях [32, с. 75].  

Однак, як показал зроблений аналіз за темою дисертаційної роботи,  

особливості організаційно-економічного механізму державного регулювання 

в загальній середній освіті в сільській місцевості проявляються і в тому, що 

54% сільських шкіл мають навчально-досвідчені ділянки (у тому числі 96,6% 

основних (повних) шкіл), їх загальна площа складає 58,5 гектара, а 20% 

сільських шкіл мають ще і підсобне господарство. Підсобне сільське 

господарство мають 9,6% шкіл села (у 1990 році – лише 4,8%) [62, с. 7]. 

Проведені нами дослідження не підтверджують затвердження ряду 

фахівців про нижчий рівень освіти учнів малокомплектних шкіл. Так, нами 

розглянуті результати підсумкової атестації випускників 4 (3), 9 і 11 класів 

2015 року шкіл декількох районів Харківської області. Проведений 

статистичний аналіз говорить про відсутність статистично достовірної 

залежності якості знань учнів що закінчили на "відмінно" від чисельності 
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шкіл (коефіцієнти кореляції відповідно до 0,12 і - 0,21), та учнів. Якщо все ж 

побудувати тренд за результатами підсумкової атестації (у відсотках до 

загального числа випускників) по школах району, проранжируваних за 

чисельністю учнів, то простежується зворотна залежність – якість знань 

знижується із зростанням чисельності учнів. Успішність у школах району в 

цілому складає 96,3%, тобто знаходиться на рівні середньообластної [145]. 

Практика не підтверджує висловлювання деяких фахівців про нижчий в 

порівнянні з іншими школами рівень освіти учнів малокомплектних шкіл. 

Дійсно, сільські школярі не в повній мірі отримують знання, необхідні для 

вступу у вищі навчальні  заклади, проте це є слабкою стороною усіх шкіл, 

незалежно від їх розміру, у тому числі і міських. Небагато нині знайдеться 

випускників загальноосвітніх установ, що поступили у внз без відвідування 

підготовчих курсів. При цьому в розвинених країнах є аналогічні проблеми. 

Так, вірогідність для сільського школяра Канади поступити у вищий 

навчальний заклад оцінюється в два рази нижче, ніж для міського. 

Канадські вчені в галузі управління констатують, що "У сільській 

місцевості школа, як правило, єдина освітня установа за місцем проживання 

учнів. Учень прив'язаний до конкретної школи, він вимушений залишатися в 

безальтернативному освітньому просторі..чим ближче школа до міста, тим 

великі можливості вона має в розпорядженні для інтеграції дітей в соціальне 

і культурне життя" [58, с. 19]. У теж час в малокомплектних школах рівень 

підготовки залежніший від особи учителя. У нечисленних школах, де 

працюють висококваліфіковані педагоги, за рахунок практично 

індивідуальної, репетиційної підготовки іноді досягаються результати, що 

перевищують результати міських шкіл, учнів. Збереження таких кадрів, 

стимулювання, у тому числі і матеріальне, праці цих педагогів являється, на 

нашу думку, важливим завданням місцевих органів освіти. Задоволення ж 

вимогам внз являється декілька іншої завданням. 

Відзначимо також, що дослідники, вивчаючи міжнародний досвід 

реструктуризації мережі сільських шкіл, наводять дані про те, що в США в 
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регіонах з високим рівнем бідності серед населення найбільш високі 

результати як навчання дають малі школи, причому в них школярі показують 

найбільш рівні результати [58, с. 21]. 

Останнім часом значно погіршало положення сільської школи у зв'язку 

із зміною порядку формування бюджету. З кожним роком податкові 

прибутки все більше переміщаються до державного бюджету, оголяючи 

регіональні і місцеві бюджети. Сільськогосподарські райони як і більшості 

інших - дотаційні (дотації складають більше 50% і досягають у ряді районів 

80-90%). Чим менше регіональний бюджет, тим менше дотації, а значить, 

тим менше місцевий бюджет.  

Така ситуація склалася у зв'язку із зміною розподілу податків по рівнях 

бюджетної системи. У результаті витрати на освіту в сільських районах 

складають 40-50% місцевого бюджету. Серед них більше двох третин 

займають витрати на оплату праці і виплату соціальних трансфертів, 20-25% 

комунальні послуги, 10% живлення. І що лише залишилися менше 5% 

прямують на ремонт і інші витрати (у тому числі і навчальне). Тому 

природно, що навчальні витрати з кожним роком усе більш прагнуть до нуля 

і відсутні фінансові передумови для розвитку освітніх установ. Це зовсім не 

приватна проблема, і вирішити її на рівні окремо взятого району (і навіть 

регіону) неможливо. Вона має загальнодержавне значення і вимагає 

забезпечення справедливого розподілу прибутків між рівнями бюджетної 

системи [69, с.78]. 

Ураховуючи відсутність платоспроможного попиту на платні додаткові 

освітні послуги в сільській місцевості, фактичний для сільської школи спосіб 

заробити гроші – виростити сільськогосподарську продукцію і продати її. 

Вирощується продукція в багатьох сільських школах, проте частіше не на 

продаж, а для власного споживання (найчастіше для споживання учнів). 

Проте у зв'язку зі змінами податкового законодавства ці засоби стали 

обкладатися різними податками (з кожним роком їх число збільшувалося). 
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При цьому виникає необхідність ведення не лише бухгалтерського, але і 

податкового обліку.  

Таким чином, заробляти гроші школі невигідно, це створює зайві 

проблеми. Подібна податкова політика породжує лише утриманські 

стосунки, посилюючи скрутне становище сільської школи. Розвитку школи і 

за наявності податкових пільг заважало багато різних чинників, а за 

відсутності пільг по оподаткуванню уся її позабюджетна діяльність або 

просто припиниться, або стане нелегальною (а це є вкрай негативним для 

виконання виховних функцій школою) [122]. 

Кожна школа на селі сьогодні в тій чи іншій мірі також виконує 

специфічне завдання трудової підготовки школярів. Від трудової, 

економічної, професійної освіти багато в чому, якщо не у вирішальній мірі, 

залежить майбутнє села, його трудові ресурси. Однак допрофесійна 

сільськогосподарська підготовка економічно і екологічно грамотних 

власників особистих підсобних господарств повинна доповнюватися 

повноцінною професійною підготовкою в цьому напрямі. Це не лише стане 

важливим чинником забезпечення потреб сільськогосподарського 

виробництва кваліфікованими кадрами, але і сприятиме соціалізації 

випускників установ освіти [29, с. 143]. 

У цьому випадку можливі різні схеми наскрізного навчання, що 

вимагає узгодження програм, забезпечення їхньої змістовної спадкоємності 

(послідовності). Інтеграційні процеси також сприятимуть повнішому 

використанню матеріальної бази установ початкової професійної освіти. 

Уважаємо доцільною кооперацію декількох сільських шкіл району і 

професійного училища в трудову, професійну освіту сільських мікрорайонів, 

для навчання учнів. Найбільш складним буде, на нашу думку, подолання 

управлінської відсталості, консервативності, ліквідація відособлення систем 

початкової професійної і загальної середньої освіти. 

Проведені нами дослідження показали, що вартість навчання в освітніх 

установах істотно відрізняється в різних регіонах країни. Більше того, 
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вартість навчання розрізняється і по районах усередині регіону, а усередині 

району – не лише за типами шкіл, але і по кожній конкретній школі. Навіть 

на території одного району не існує двох шкіл з однаковою вартістю 

навчання. Зважаючи на те, що в інших школах навчається від 10 до 80% 

учнів від проектної потужності, то і вартість навчання відповідно 

диференціюється від 1 до 6 разів [88, с. 293]. 

Крім того, відсутня єдина динаміка зміни вартості навчання, що не 

дозволяє використовувати єдині коефіцієнти дорожчання витрат на навчання 

учня. Ця диференціація обумовлена такими чинниками: 

– великою часткою постійних витрат (на комунальні послуги), не 

залежних від кількості учнів; 

– різними темпами зростання цін на різні ресурси (передусім 

енергетичні) за наявності різних джерел теплопостачання шкіл; 

– відмінностями у фінансових можливостях сільських адміністрацій 

району (заробітна плата і нарахування фінансуються централізований, інші 

витрати – за рахунок засобів сільських адміністрацій) [16, с. 10]. 

При цьому необхідно також ураховувати структуру витрат 

загальноосвітніх шкіл. Нині більше 2/3 витрат складають заробітна плата 

нарахування на неї. Другою за значимістю статтею є комунальні витрати – 

приблизно 20%. Витрати на харчування і трансферти населенню 

(компенсація на придбання методичної літератури педагогам і оплата 

комунальних послуг на селі) незмінно зменшується (5-7%), заборгованість за 

вказаними витратами росте. Інші (а це передусім навчальні) витрати не 

перевищують 5%, що не може не позначитися кінець кінцем на якості 

навчання. Витрати на заробітну плату в сільській місцевості приблизно на 25-

35% вище, ніж в міській, внаслідок підвищення ставок за роботу в сільській 

місцевості, встановленого Законом України «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»        
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у редакції від 01.01.2015 р., документ 400-12 [125]. Крім того, у зв'язку з 

меншою наповнюваністю класів питомі витрати на заробітну плату учителя з 

розрахунку на одного учня зростають в порівнянні з міською місцевістю. 

Витрати на комунальні послуги в сільській місцевості більше 

диференційовані в порівнянні з міською. Це пов'язано з використанням 

різних типів палива, а також з розкидом тарифів, встановлених місцевими 

адміністраціями. Приведення матеріальної бази сільської школи у 

відповідність з сучасними вимогами вимагає набагато більших витрат, ніж 

міський. Це стосується, наприклад, установки комп'ютерів. Багато сучасних 

комп'ютерних технологій засновано на використанні мережі Інтернет, а 

погані телефонні лінії на селі заставляють  використовувати інші способи 

зв'язку. Наприклад, практика інформатизації в країнах Азіатсько-

тихоокеанського регіону показала, що ефективніше використовувати 

безпровідний радіо зв'язок. Проте всі ці способи дорожчі, ніж використання 

вже наявних телефонних мереж в міській місцевості [100]. 

Великі потреби сільських шкіл в засобах на капітальний ремонт. Це 

пов'язано з тим, що при будівництві будівель нерідко використовувалися 

менш якісні матеріали, а також із складними технічними умовами 

функціонування сільських шкіл. Наприклад, нагрів води в сільських 

котельних здійснюється без необхідного попереднього очищення її від солей 

і сміття, що призводить до зносу труб і радіаторів. Додаткова стаття витрат, 

різна для різних сільських шкіл, – це транспортні витрати, які потрібно на 

підвезення дітей (залежно від масштабів підвезення і від охоплюваної 

відстані вони можуть розрізнятися на декілька порядків), а також на доставку 

підручників з районного або обласного центру (з великою віддаленістю 

школи від центру ці витрати значно зростають) [16, с. 11]. 

У той же час, міра механізмів державного  регулювання соціальної 

захищеності учнів в сільській школі набагато вище. Доля охоплення гарячим 

обідом сільських учнів значно перевищує відповідний показник міської 

місцевості. Це пов'язано і з тим, що в сільській місцевості дешевше продукти, 
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тим більше що багато хто з них вирощується на пришкільній присадибній 

ділянці. А ось підвищення кваліфікації сільських учителів вимагає набагато 

більших витрат, пов'язаних з необхідністю оплати проїзду і проживання в 

обласному центрі. Можливим шляхом їх оптимізації є наближення навчання 

до педагогів через створення ресурсних центрів або філій інститутів 

підвищення кваліфікації [105, с. 4]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що до найважливіших чинників державного 

регулювання, які визначають специфіку функціонування сільських 

загальноосвітніх установ, можна віднести такі: 

– сільські освітні установи – основне джерело кадрів для 

агропромислового комплексу; 

– монопольне положення на ринку освітніх послуг (сільська освітня 

установа – єдина освітня установа на селі, принаймні відповідного рівня 

освіти); 

– низький платоспроможний попит сільського населення; 

– сільська освітня установа виконує великі соціальні функції і є 

структуротворним базисом, культурним і моральним центром села; 

– педагоги освітньої установи є практично єдиними, хто забезпечує 

підвищення рівня освіти на селі; 

– нечисленність сільської школи. 

 

 

2.2. Забезпечення фінансово-господарської самостійності 

загальноосвітніх установ 

 

 

Застосування програмно- цільового підходу, як механізму державного 

регулювання розвитком загальної середньї освіти, слід здійснювати на основі 

стратегічного плану відповідно до розробленої системи директивних 

документів, із хронологічно-логічною узгодженістю застосування окремих 
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його технологій з відповідним інструментально-методологічним 

забезпеченням, але разом із наукою, культурою й охороною здоров'я освіта 

відноситься до некомерційного сектора, економічна суть якого полягає в 

особливому функціональному призначенні в ринковій економіці. Як вище 

було зазначено, його призначення – задоволення потреб населення 

переважно в благах не особистого, а громадського користування. Ці 

галузі входять в бюджетну сферу, оскільки фінансуються в основному з 

бюджету не лише в України, але і в інших країнах. 

Як показав зроблений аналіз стратегіних напрямів державного 

регулювання,  освітні установи – це некомерційні структури, оскільки 

свою діяльність здійснюють не для отримання прибутки і розподіли її 

серед своїх працівників. Некомерційний характер освітніх установ 

дозволяє забезпечити доступність освіти, більш менш рівні можливості 

відтворення інтелектуальних здібностей людей безвідносно до якої 

соціальної групи вони відносяться [107, с. 15]. 

Побудова економічних стосунків у напрямя державного 

регулювання,  в освіті виключно на принципах вільного ринку породжує 

нерівність людей, стимулює фрагментацію суспільства і формування в 

нім відносно замкнутих соціальних груп, а в результаті стимулює 

тенденції до зниження загального рівня освіти в країні. Такий стан справ 

був допустимий на початку XX століття, проте нині росте розуміння того, 

що потрібно усе більш високий середній рівень освіти населення для 

потреб сучасної економіки і соціальноекономічного розвитку 

цивілізованого суспільства [98, с. 50]. 

Проте не застосовувати ринкові методи господарювання взагалі в 

умовах ринкової економіки також неприпустимо. Ринкові механізми 

дердавного регулювання певною мірою можуть оптимізувати розподіл 

ресурсів між виробниками освітніх послуг і тим самим сприяти 

підвищенню ефективності використання засобів, що вкладаються 

суспільством в освіту. Конкуренція виробників, за свідченням Адама 
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Сміта, сприяє виникненню єдності особистих і громадських інтересів, що 

спрямовується "невидимою рукою" ринку. Це викликає корисливі мотиви 

приватних постачальників товарів і послуг служити громадській користі, 

стимулює їх зацікавленість в ефективному використанні обмежених 

ресурсів економіки. Таким чином, основна перевага ринкової економіки – 

властиве  їй стимулювання зростання ефективності виробництва [100]. 

Серед головних чинників розвитку  державного регулювання 

ринковими стосунками у сфері освіти вчені виділяють такі: придбання 

знанням статусу основного капіталу в суспільстві і диверсифікацію 

джерел фінансування освіти; зміна ролі держави у сфері освіти; 

поширення неоконсервативной ідеології; розвиток нових інформаційних 

технологій [25, с. 38]. Погоджуючись із цим твердженням, уважаємо, що 

конкурентні принципи функціонування у сфері освіти не повинні зовсім 

ігноруватися під приводом некомерційної природи освітніх установ, 

інакше ця сфера, що становить головне джерело прогресу в розвитку 

суспільства, перестане повноцінно виконувати свої завдання. У сучасних 

умовах глобалізації і переходу до постіндустріального суспільства 

ринкові відносини стають каталізатором трансформації системи загальної 

середньої освіти. При цьому, однак, сфера потенційно ефективної дії 

конкурентних відносин також досить обмежена, про що йтиметься далі 

[40, с. 12]. 

Західні економісти розглядали результати діяльності системи освіти 

як товар, що має багатоцільове призначення: інвестиційне, споживче, 

соціальне тощо. Одні з них нічим не відрізняли товар системи загальної 

середньої освіти від інших товарів: Т. Мальтус, P. Лoy і Р. Вайленд 

уважали, що до освітніх установ застосовані всі закони ринку, у тому 

числі й принципи вільної конкуренції з усіма витікаючими наслідками. 

Науковець Дж. Мілль зазначив, що уряд в цих питаннях не може 

грунтуватися тільки на ринкових відносинах, оскільки споживачі освітніх 

послуг, як правило, некомпетентні в судженнях про якість такого 
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специфічного товару. Саме у сфері освіти найяскравіше проявляються 

ознаки неефективності ринкових механізмів, названі Дж. Міллем як 

"безсилля ринку" [153, с. 49].  

Проти вільного підприємництва в цій сфері були висунені 

переконливі аргументи Ж. Сеєм, Дж. Маккуллохом, Г. Суіджиком,         

А. Маршаллом та ін., що освітні установи приносять користь не лише 

тим, хто безпосередньо несе витрати на здобуття освіти, і дають не лише 

економічні, але також соціальні результати, що приносять користь 

суспільству. Зовнішній результат, на думку цих науковців, належить 

суспільству в цілому, тому державі необхідно фінансувати систему 

освіти, тим більше, що тільки держава здатна гарантувати необхідний 

мінімум якості освіти. Підхід цих дослідників до специфічної ролі 

відносин у сфері освіти дає цінні методологічні ідеї в дослідженні 

проблем системи загальної середньої освіти, процесу надання освітніх 

послуг і їх оплати [136, с. 124]. 

Інші вчені зауважують, що освіта, як і багато інших людських 

цінностей, не може бути об'єктом торгівлі. Так, із цього приводу 

Л. Фон Мізес навів такий приклад: "законом визначена сума, що 

виплачується як компенсація за винність в смерті людини. Але 

законодавчий акт, прийнятий для визначення виплат, що належать, не має 

на увазі, що існує ціна людського життя" [103]. 

Початок приватизації і впровадження ринкових стосунків у сферу 

соціальних послуг, у тому числі і у рамках системи загальної середньої 

освіти багатьох країн світу, свідчить що основним напрямом 

самоусунення держави у сфері освіти є ліквідація відмінностей між 

державними і приватними освітніми установами, створення стимулів для 

розвитку альтернативного недержавного сектора системи освіти і 

передача йому на контрактній основі частини державних зобов'язань в 

області утворення населення. У результаті таких реформ системи 

загальної середньої освіти передбачалося створити умови для 
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ефективного використання ресурсів при виробництві освітніх послуг. При 

цьому, як аксіома, звучала гіпотеза про те, що підвищення ролі 

індивідуального вибору громадян сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування системи загальної середньої освіти, економічності і 

оптимальності використання ресурсів. Тим самим ринкові реформи в 

області освіти не гарантували надання державою мінімального набору 

освітніх послуг усім громадянам [188]. 

Упровадження ринкових відносин викликає неоднозначну реакцію з 

боку вчених та педагогічної громадськості. Так, професор             

С. П. Капіца вказує, що в сучасному інформаційному суспільстві 

"інформація має бути доступна усім. Тим більше, якщо це інформація у 

сфері освіти, культури і науки. Недоступність цієї інформації є 

порушенням принципових прав людини". Автор підкреслює, що 

радянський принцип безкоштовності освіти "багато в чому реалізується 

зараз у всьому світі... Коли Ви обмінюєтеся речами, плата доречна, але 

коли мова йде про значний розріз інформації, очевидно, що доступ до 

нього потрібно надавати усім і на однакових підставах" [111, с. 145]. 

Лауреат Нобелівської премії, видний економіст Д. Тобін відмічає, 

що ринкова, "смитовська система може працювати тільки в умовах, коли 

існують соціальні інститути, що направляють егоїстичну енергію в 

конструктивне русло. Без таких інститутів, які ніколи не бувають 

досконалими і які можуть ослаблятися злочинністю і корупцією, нам не 

уникнути гоббсовської "війни проти усіх". А її результати істотно 

відрізняються від тих, до яких повинна вести "невидима рука" Сміта. 

Підприємництво може набути форми здирства з використанням загрози 

насильства [194].  

Об'єктивна необхідність включення системи загальної середньої 

освіти України в ринкове середовище визначається переходом країни від 

планової економіки і командно-розподільних економічних стосунків до 

системи ринкових стосунків. Якщо раніше, у період планової 
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соціалістичної економіки, усі господарюючі суб'єкти підкорялися 

єдиному плануючому центру, існували централізовані встановлені тарифи 

на комунальні послуги і ціни на товари і послуги, то нині ціни 

визначаються за ринковими законами і освітні установи оточені 

ринковими суб'єктами економіки. В результаті у керівника відсутні 

економічні стимули до економії коштів ввіреної йому установи і 

відбувається їх неефективне витрачання.  

У той же час, ми вважаємо за очевидне той факт, що вільний ринок 

має й істотні недоліки. Споживач, задовольняючи свої поточні потреби, 

не завжди усвідомлює навіть свої власні стратегічні інтереси, не кажучи 

вже про інтереси суспільства або держави; він далеко не завжди 

керуватиметься ними, здійснюючи свій "вільний вибір" на ринку товарів і 

послуг, і за певних умов це може привести до диспропорцій в 

економічному розвитку. 

Численна група дослідників відмічають, що "ринок навіть в самих 

кращих своїх варіантах здатний враховувати лише самий найближчий, 

часто нездоровий, з точки зору корінних інтересів нації, попит, але 

абсолютно не годиться для визначення перспективних цілей і завдань" 

[101, с. 4]. При цьому "при плануванні підготовки кадрів і розрахунку 

числа що вимагаються країні фахівців не можна орієнтуватися на 

сьогодні, потрібно передбачати, яких фахівців буде потрібно завтра, до 

речі, і викладачів внз для цього готувати заздалегідь" [73, с. 120], що 

також знаходиться за межами можливостей ринку. 

Учений В. В. Чекмарьов у науковій роботі  [177, с. 217], 

розглядаючи сферу освіти як об'єкт економічного вивчення, досліджує 

освітню послугу як економічну категорію. Предметом аналізу тут є 

економічні закони і закономірності, які виникають при виробництві, 

реалізації і споживанні освітніх послуг. У роботі  автора обгрунтовується 

товарна природа освітніх послуг. На цій основі дослідники намагаються 

визначити їх ринкову ціну, моделюючи ті, що відбуваються на ринку 
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освітніх послуг процеси в двомірних координатах ринкового обміну 

"попит – пропозиція". 

Фахівці, як основний організаційно-економічний механізм 

державного регулювання системи освіти, розглядають ринок освітніх 

послуг, наголошуючи, що розвиток системи освіти залежить, насамперед, 

від збалансованості попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг [174, 

179, 190]. При цьому саме поняття "освітня послуга" трактується 

авторами по-різному. Одні дослідники під освітньою послугою розуміють 

само освіту, а економічні стосунки в цій сфері прирівнюють до стосунків 

покупців і продавців. Інші вважають освітніми послугами власне освітній 

процес і послуги, йому супутні: забезпечення підручниками і 

навчальними посібниками, зміст навчальних приміщень і засобів 

навчання тощо. 

Справедливішою представляється інша точка зору, викладена            

П. Друкером: "Освіта, охорона здоров'я і дозвілля є видатними 

споживачами товарів і послуг, іншими словами, матеріальних благ. Але 

жоден з них не забезпечує матеріального (у сенсі "економічного") 

задоволення. Усе ці чотири сектори не підкоряються правилам  "вільного 

ринку" і економічним законам попиту і пропозиції, не відрізняються 

високою ціновою чутливістю, а їх поведінка не відповідає економічним 

теоріям" [51, с. 80]. 

Недоліки й обмеження ринкового механізму державного 

регулювання накладають такі обмеження на діяльність системи загальної 

середньої освіти: 

1. Монополістичний характер діяльності освітніх установ. 

Властива ринку конкурентна боротьба між освітніми установами, як 

показує зарубіжний і вже наявний в нашій країні досвід, примушує 

виробників освітніх послуг підвищувати якість своєї роботи, піклуватися 

про відповідність пропонованого набору послуг запитам споживача і в 
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результаті створює реальні стимули до підвищення якості роботи освітніх 

установ. 

У той же час, є значні складнощі на шляху формування ринку 

освітніх послуг, передусім на рівні загальноосвітніх шкіл. Науковець 

Д. Хириш описує одну із спроб формування ринку освітніх послуг 

шляхом вибору шкіл [30]. При цьому виникають такі недоліки в практиці 

освітнього ринку, як відсутність альтернатив і різноманітності для 

споживачів; довільність критеріїв вибору; переповненість популярних 

шкіл; наявність негативних крайнощів. 

В Україні проблема вибору шкіл актуальна лише у великих містах . 

У сільській же місцевості фактично доступною є лише одна школа, 

надання свободи у виборі школи не має практичного значення. У великих 

містах, навіть при розвиненому громадському транспорті, теоретично 

учні можуть відвідувати будь-яку школу, але фактично кращі школи самі 

вибирають собі учнів. Природно, що відбір йде серед кращих учнів, що 

підвищує статус школи і її рейтинг серед освітніх установ. Відтак, лише 

невелика частина учнів має можливість вибору школи і у великому місті. 

Із зменшенням населеного пункту монополізується усе більш низький 

рівень освіти. Так, у м. Київ практично всі рівні освіти обслуговуються 

освітніми установами, що працюють в умовах високої міри конкуренції, 

враховуючи достатню легкість організації недержавних освітніх установ. 

У великих містах існує значна диференціація секторів освіти по мірі 

конкуренції (підготовка у внз економічних і ряду інших спеціальностей – 

максимальна конкуренція, медична освіта і деякі інші галузі мінімальна), 

аж до монополії в деяких секторах. У сільській же місцевості і невеликих 

містах, ринок освітніх послуг усіх рівнів украй монополізований [86, 

с. 217].  

2. Освіта є тією галуззю соціальної сфери, для якої найбільш 

характерна інформаційна асиметрія. 
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При асиметрії інформації один із контрагентів (або ж декілька 

одразу) знаходиться в таких умовах, в яких він не може оцінити ситуацію 

адекватно реальному стану справ, і його економічна поведінка через це 

стає нераціональною інформація, істотна для укладення оборудки, 

знаходиться в переважному розпорядженні одного з її учасників [89, 

с. 81]. 

Досконала конкуренція припускає повну інформованість усіх 

учасників ринкових угод про властивості товарів і послуг, умови їх 

виробництва і споживання, а також про стан ринку. Окрім повноти 

інформації, конкурентна система покликана забезпечувати також її 

оперативність і рівну доступність для усіх суб'єктів ринку. Проте навіть 

на немонополізованому ринку виникають проблеми інформаційної 

забезпеченості, особливо за ситуації, коли необхідна для укладення 

оборудки інформація знаходиться в переважному розпорядженні однієї із 

сторін. Покупець вимушений приймати рішення про придбання освітньої 

послуги до того, як проявляться її конкретні корисні властивості і, як 

правило, не має можливості визначити професійну майстерність і 

сумлінність у виконанні перейнятих на себе зобов'язань їх виробника (чи 

виробників). Це не істотно, якщо послуги піддаються строгій 

стандартизації, а їх споживчі якості наочні і можуть оцінюватися 

об'єктивно і однозначно. Проте, як відмічають дослідники, "коли йдеться 

про соціально-культурну сферу, споживачеві частенько доводиться 

приймати рішення про купівлю, маючи в розпорядженні інформацію 

головним чином про репутацію постачальника, а не про те, наскільки 

якісним буде виконання конкретної послуги" [167]. 

3. Система освіти виробляє і розподіляє громадські (соціально 

значущі) блага. Учений П. Самуельсон, основоположник концепції 

"громадських благ", вказував, що існують такі своєрідні товари  – 

"громадські блага", які неефективно як виробляти, так і розподіляти через 

механізм вільного ринку [134, с. 156]. За наявності зовнішніх ефектів 
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особи, які не є покупцями і продавцями блага, отримують частину його 

корисності або беруть участь у витратах на нього. Оскільки громадські 

блага мають велике значення для сучасного суспільства, маючи значний 

позитивний зовнішній ефект, а ринкова система не пристосована для їх 

виробництва в необхідних кількостях, то для регулювання створення і 

надання цих благ з'являється і існує механізм функціонування державного 

ринку в протилежність приватному ринку. "Оскільки ж ринок 

орієнтований на задоволення індивідуальних потреб, а їх "сума" завжди 

менше відповідних запитів суспільства в цілому, то він, через цю 

неоднозначність, як правило, і не здатний забезпечити задоволення саме 

громадських потреб", - відмічає О.Н. Смолін [137, с. 18]. 

Разом із тим, фахівцями використовується й інша термінологія. Так, 

освіту розглядають як публічне благо (що, загалом фактично є інший 

переклад терміну "громадське благо"). Проте при цьому говорять про те, 

що "освіта – не просто публічне благо, а локальне публічне благо, тому 

виробництво (надання) освіти і його фінансування мають бути також 

локальними" [127 , с. 154]. 

Науковець Є. Н. Мешканців, здійснюючи у своїй фундаментальній 

роботі "Економіка громадського сектора і некомерційних організацій", 

формування громадських благ з урахуванням комбінації їх властивостей 

(критеріїв), підрозділяє їх на суто громадське благо і змішане громадське 

благо. Одному з різновидів змішаних громадських благ, згідно з цією 

класифікацією є послуги утворення, що відносяться до соціально 

значущих або засуджених благ [151, с. 68]. Соціально значущі блага 

мають спільний хараткер споживання з високим рівнем ісключаємості і 

убиваємості об'єму і якості споживання, високий, значний об'єм і 

довгостроковий зовнішній ефект. 

Дослідник В. Тамбовцев відмічає, що "приймаючи рішення про 

об'єм споживання соціально-значущого блага, індивід враховує його 

цінність для себе, оплачуючи той масштаб споживання, який 
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максимізував його персональну корисність. Відповідно , корисні для 

інших наслідки можуть проявитися в недостатніх масштабах, обмежених 

рішеннями приватних покупців і споживачів подібних послуг" [25, с. 44]. 

4. Зовнішні ефекти (екстернали).  

До неефективності чистого ринку в освіті веде й та обставина, що 

соціально значущі блага, як і громадські блага, мають зовнішній 

(екстернальним) ефект в значно більшій мірі в порівнянні з приватними. 

Оскільки або корисний ефект блага, або витрати по його виробництву не 

повністю дістаються безпосереднім учасникам ринкових угод, вони не 

отримують адекватної оцінки, що може викликати неоптимальний 

розподіл ресурсів суспільства. Там, де мають місце негативні зовнішні 

ефекти, виникає тенденція до відносного надвиробництва при 

марнотратному витрачанні ресурсів. Позитивні зовнішні ефекти 

обертаються недовиробленням, оскільки для їх виробників результати 

виявляються не відповідними витратам. 

Освітні установи, маючи позитивний екстернальний ефект, 

створюють проблему "безквиткового зайця", суть якої полягає в тому, що, 

"не оплачуючи освітні послуги, деякі члени суспільства цілком мають 

можливість користуватися позитивними результатами, що даються 

зовнішнім ефектом цього громадського блага" [12, с. 87]. Зазвичай там, де 

вигоди доступні всім, споживачі прагнуть не платити за запропоновані 

громадські або соціально значущі блага. Тому в таких випадках починає 

функціонувати політичний механізм, замінюючий вільний ринок і що 

визначає напрями дії державного примусу. Виконуючи свої економічні 

функції, держава за допомогою стягування податків може усунути 

проблему "безквиткового зайця" і змусити індивідуума оплачувати не 

лише блага, що усвідомлено відчуваються ним, але і певні вигоди, що 

приносять йому, але абсолютно не оцінювані їм як особисто його 

довготривалі громадські інтереси, що стосуються. 
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Окремі дослідники зазначають, що "різке підвищення вартості 

робочої сили на ринку праці в майбутньому приведе до значного 

розширення прибутків від різних форм власності, що неминуче приведе 

до звуження сфери безкоштовних послуг за рахунок розширення платних 

[63, с. 304]. На основі аналізу міри платності утворення розвинених країн 

світу, що мають на порядок дорожчу робочу силу, нам представляється 

така теза необгрунтованою. У міру зростання значущості освіти і 

підвищення об'ємів екстернальних ефектів, освіта усе більш високого 

рівня ставатиме безкоштовною для його одержувачів і оплачуваною за 

рахунок бюджету. 

5. Соціально-культурна значущість освітніх установ.  

Система загальної середньої освіти є соціокультурним інститутом 

суспільства, відповідальним за збереження і передачу культурних 

цінностей, знань і технологій від одного покоління до наступного. Під час 

зберігання та передачі інформації відбувається її додаткова обробка й 

переосмислення, що призводять до впровадження нових технологій. При 

цьому рівень розвитку системи утворення независить від наявності або 

відсутності ринкових стосунків і кон'юнктури ринку [36, с. 148]. 

Сучасна ринкова економіка, забезпечуючи розвиток виробничого 

потенціалу суспільства, принципово не здатна розв'язати проблему 

забезпечення навіть мінімального доступу до досягнутого рівня 

добробуту тим верствам населення, які не є активними суб'єктами 

ринкових трансакцій як власників одного або декількох чинників 

виробництва. Рішення соціально-культурних проблем не входить у 

функції вільної ринкової системи, що ігнорує людину, не здатну з тих або 

інших причин виступати в ролі повноправного агента на ринках праці, 

землі або капіталу. Ситуація ускладнюється нестійким характером 

ринкової системи, механізм розвитку якої заснований на циклічному 

характері економічного зростання, що значно загострює соціальні 

проблеми не лише економічно пасивного населення, але і частини 



109 
 

суб'єктів ринку, викинутих спадом виробництва за його межі. 

Необхідність державного втручання на усіх рівнях для компенсації 

ринкової нестабільності визнана сьогодні практично одноголосно і 

знайшла своє віддзеркалення в концепції "соціальної ринкової 

економіки", що коригує економічний розвиток соціальними нормами 

[106, с. 8]. 

Некомерційний характер освітніх установ дозволяє повніше 

забезпечити доступність освіти, більш менш рівні можливості 

відтворення інтелектуальних здібностей людей безвідносно до того, до 

якої соціальної групи вони відносяться. Маючи в розпорядженні значні 

економічні ресурси, держава має можливість розробляти й утілювати в 

життя широкомасштабні програми розвитку освіти, тим самим 

реалізовувати стратегічні інтереси населення в цій соціокультурній сфері. 

6. Освітні відносини.  

Вище нами вже було вказано, що системою освіти здійснюється 

виробництво знань. З огляду на важливість знань в економіці природним 

чином виникають спроби комерціалізації галузей, зайнятих його 

виробництвом. Якщо саме використання знань приносить максимальний 

прибуток в умовах постіндустріального суспільства, то на перший погляд, 

обгрунтованими є пропозиції перекладу системи загальної середньої 

освіти на комерційну основу. Проте в освітньому процесі бере участь як 

педагог, так особа, яка навчається. Тому якість освіти залежить від обох 

цих суб’єктів. Звичайно, можливо й просто отримання документу про 

відповідний рівень освіти за плату, причому в пресі вказуються навіть 

розцінки. Однак без навчання і підсумкової атестації така дія є 

правопорушенням (шахрайством). Отже, специфіка дії ринкових 

механізмів в системі освіти визначається наявністю освітніх відносин 

[120, с. 12]. 

Іноді освітні послуги прирівнюють до діяльності щодо надання 

послуг, але, на наше переконання, це не зовсім вірно. Освітні відносини, 



110 
 

що виникають у процесі надання освітніх послуг (як на платній основі, 

так і за рахунок бюджетних коштів), дозволяють говорити про наявність 

специфічних економічних стосунків. До установ освіти не можна 

підходити як до господарських підприємств, що виробляють товари на 

продаж і надають платні послуги. Зарубіжні дослідники називають такий 

підхід "плутаниною, яка була викликана застосуванням до утворення 

жорстких мірок філософії вільного ринку, заснованого на волі вибору і 

конкуренції" [113, с. 116]. Підкреслюється, що навіть ті освітні 

відносини, які виникають й існують на платній основі, за рахунок 

ресурсів того, що навчається або його батьків (законних представників), 

не є цивільно-правовими, тому на них не поширюється дія норм 

цивільного права. Якщо замовникові за договором надання 

відшкодувальних послуг гарантується надання послуги за умови її 

оплати, то при наданні освітніх послуг від замовника потрібно додатково 

участь в освітньому процесі, відвідування лекцій і інших занять, 

своєчасне виконання учбового плану, успішне проходження підсумкової 

атестації, а також ряд інших дій. Крім того, в освітніх стосунках той, що 

навчається зобов'язаний підкорятися вказівкам органів управління 

освітньою установою, а також виконувати його статут і правила 

внутрішнього розпорядку [96, с. 88]. 

7. Часовий лаг прояву результатів освіти.  

Результати освіти, причому будь-якого рівня, найчастіше 

проявляються не одразу. Саме цей розрив між освітнім процесом і 

отриманням вигід від нього є причиною недооцінки ефективності освіти. 

Причому це спостерігається і при здобутті середньої загальної освіти, що 

є необхідним фундаментом для отримання наступних рівнів освіти і 

наступного накопичення практичних навичок [4, с. 28]. 

В умовах тривалої фінансово-економічної кризи в Україні і 

значного бюджетного дефіциту (незважаючи на створення формального 

профіциту місцевих бюджетів, державного бюджету України фактично 
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він також є дефіцитним, більше того, він відбиває менше половини 

об'єктивної потреби системи загальної середньої освіти країни у 

фінансових коштах) стала активно впроваджуватися в суспільну 

свідомість ідея необхідності створення ринку освітніх послуг шляхом 

заміщення бюджетного фінансування засобами самих учнів і їх сімей. 

Обгрунтовувалися такі положення, насамперед, необхідністю 

впровадження ринкових стосунків у систему освіти, які розумілися у 

вузькому сенсі та фактично зводилися до того, що попит на освітні 

послуги повинен формуватися безліччю окремих споживачів, що 

потребують підвищення рівня освіти і, отже, в освітній послузі  [110, 

с. 215]. 

Значне скорочення державного фінансування розвитку системи 

загальної середньої освіти України і несистемне впровадження ринкових 

методів управління освітніми установами призводять до все більшої 

комерціалізації освіти в Україні. Стратегічні цілі, завдання, форми 

освітнього процесу починає визначати ринок, що усуває державу не лише 

з ресурсного забезпечення, але і знижує державний контроль над 

змістовними аспектами діяльності освітніх установ. 

Розгляд у межах ринкової ідеології учнів виключно як споживачі 

освітніх послуг призводить до кардинальної зміни взаємин між учнями, їх 

батьками й освітньою установою. Освітні відносини часто зводяться до 

традиційних ринкових стосунків щодо купівлі-продажу товару. З одного 

боку, дійсно, дипломи таких навчальних закладів менш котируються на 

ринку праці, однак, з іншого боку, така практика разлагающе діє на усю 

систему освіти. "При платній освіті переважають фінансові інтереси. 

Якісні характеристики платного випускника навіть державного внз у 

багатьох випадках залишають бажати кращого, а один і той же диплом 

для суспільства має неоднакова вага", – констатують дослідники [131, 

с. 146]. 
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Ми вважаємо, що платна освіта може знижувати якість освіти і в 

нашій країні це подекуди перетворюється на прихований продаж 

дипломів. Хоча окремі дослідники слушно наполягають, що платність 

освітніх послуг можна розглядати як дуже важливий чинник підвищення 

ефективності учбового процесу. Так, С. Клімов стверджує, що "для 

абсолютної більшості учнів… нормою повинна стати платність освітніх 

послуг" [119, с. 52]. При цьому як обгрунтування говориться про низький 

рівень ВВП на душу населення і неможливості забезпечення 

загальнодоступної безкоштовної освіти. Уважаємо, що наявні природні й 

інтелектуальні багатства України цілком можуть забезпечити виконання 

конституційно встановлених положень про загальнодоступність і 

безкоштовність освіти для громадян країни. Низьке наповнення бюджету, 

пов'язане з непродуманою податковою і бюджетною політикою, а також 

розподілом природної ренти серед вузького круга наближених до влади  

олігархів і широко поширена навіть за офіційними оцінками корупція 

українських чиновників не можуть служити виправданням переходу на 

платну освіту. 

Сьогодні в Україні в умовах незадовільного виконання державою 

своїх зобов'язань перед освітніми установами склалася парадоксальна 

ситуація, коли отримувані від позабюджетної діяльності додаткові кошти, 

йдуть на відшкодування бюджетного недофінансування, а не стають 

додатковим джерелом фінансування. Наково обґрунтоване вдосокналення 

Закону України «Про освіту» повинно змінити цю негативну практику 

[132, с. 168]. 

Проблема залучення засобів сім'ї повинна стати предметом 

особливого вивчення й обговорення, але в умовах украй низького доходу 

основної маси домогосподарств орієнтуватися на збільшення об'ємів 

позабюджетного фінансування нам представляється передчасним. 

Прибічники так званої ринкової моделі фінансування вважають, що 

завдяки всеосяжній комерціалізації, екстенсивному розширенню 
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платності освітніх послуг і ринковим інституціональним перетворенням 

можна розв'язати проблему браку фінансових коштів і вийти з кризової 

ситуації скорочення бюджетних коштів. Фактично, закликаючи до 

заміщення бюджетних коштів приватними, вони визнають лише бюджетні 

обмеження і не враховують аспектів, пов'язаних з соціальною 

справедливістю та мобільністю, рівністю в здобутті освіти тощо. 

Позабюджетні джерела, що отримуються за рахунок платних 

освітніх послуг, можуть бути певним чином значущим джерелом 

фінансових ресурсів лише в міській місцевості. У сільській же місцевості, 

в умовах натурального господарства і низької платоспроможності 

сільського населення ці варіанти безперспективні. Ще менш ефективним 

є надання шкільних приміщень в оренду, тим більше в умовах їх гострої 

нестачі відповідно до санітарно-гігієнічних норм [143, с. 58]. 

Наявні достатні підстави вважати, що бюджетне і позабюджетне 

фінансування тісно пов'язані і мають єдині ресурсні обмеження. У разі 

зниження бюджетного фінансування неможливо чекати збільшення 

загального об'єму вкладення засобів до освітніх установ, у кращому разі 

станеться лише заміщення бюджетних коштів за рахунок позабюджетних 

джерел. 

У той же час, освітні установи у взаємодії із зовнішнім 

середовищем неминуче виступають об'єктом економічних стосунків. 

Перехід України до ринкової економіки неминуче спричинив дію 

ринкових сил на усі сфери національного виробництва. Цього не 

уникнули (і не могли уникнути) й освітні установи, які, у свою чергу, 

також впливають на становлення в Україні ринкових стосунків, 

забезпечуючи економіку країни висококваліфікованою робочою  силою і 

підвищуючи освітній рівень населення [158, с. 67]. 

Очевидно, що система освіти сьогодні нерозривно вбудована в 

систему ринкових економічних стосунків країни через фінансово-

господарський механізм взаємин з самостійними господарюючими 
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суб'єктами на ринках ресурсів. Велика частка господарських стосунків в 

Україні нині здійснюється за допомогою ринкових механізмів, 

регулюючих рух грошей і товарів. Будь-яка освітня установа споживає 

комунальні послуги (у тому числі й енергоресурси), придбає 

устаткування, книги тощо [151, с. 28]. 

Слід, проте, розмежувати, що в системі освіти може бути об'єктом 

ринкових відносин, і де неможливе застосування законів матеріального 

споживчого ринку. Відтак, на нашу думку, необхідна структуризація 

економічних відносин у системі загальної середньої освіти на внутрішні 

відносини організаційно-економічного механізму державного 

регулювання, що визначають, власне, системи загальної середньої освіти, 

і зовнішні, характеризуючи стосунки між системою освіти і зовнішнім 

середовищем. Міра ринкових відносин із урахуванням особливостей 

економічного механізму в системі загальної середньої освіти має бути в 

зовнішніх економічних відносинах адекватна рівню сучасних ринкових 

перетворень в Україні, проте внутрішні економічні відносини повинні 

розвиватися на некомерційній основі. 

У такому розподілі видається обгрунтованим положення, що 

відносини освітньої установи із зовнішніми постачальниками 

комунальних послуг, самостійними господарюючими суб'єктами, повинні 

будуватися на ринкових основах. Кожна освітня установа також повинна 

мати повноцінний статус суб'єкта ринкової економіки. Проте стосунки з 

особами, які навчаються, повинні грунтуватися на інших принципах, 

оскільки той, що навчається, є суб'єктом освітнього процесу, тобто є не 

зовнішньою стороною для системи загальної середньої освіти, а 

внутрішньою [134, с. 87]. 

Ефективність використання програмно-цільового підходу в 

державному регулюванні розвитком загальної середньої освіти, залежно від 

рівня освіти,  буде значно вищою за умови дотримання таких 

методологічних принципів: 
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1. Дошкільна освіта. Власне, освіта є неринковою, оскільки 

закладає основи для наступних рівнів освіти. Діти, які отримали 

відповідні розвиваючі стимули в дошкільних освітніх установах до 6-

річного віку, згодом навчаються при меньших витратах і досягають 

кращих результатів. Соціальний захист у дошкільних освітніх установах 

також займає істотне місце в бідних країнах. Ураховуючи, що більше за 

третину населення України знаходиться за межею бідності, потрібне 

державне регулювання цього рівня освіти. Дошкільні освітні установи 

забезпечують дітям не лише відповідний рівень освіти, але і надають 

можливість батькам продовжувати трудову діяльність [150, с. 367]. 

2. Загальна середня освіта. Цей рівень освіти є фундаментом для 

подальшої професійної освіти. Така освіта обов'язкова і безкоштовна 

згідно з нормами Конституції України та чинного законодавства. На наш 

погляд, наявні тенденції прийняття мінімального державного стандарту, 

забезпеченого бюджетним фінансуванням, і виведення інших необхідних 

в сучасному суспільстві знань і умінь за його рамки неприпустимо. 

Потрібний загальнодержавний стандарт, і лише додаткові освітні 

послуги, що не входять у цей державний стандарт, можуть бути 

предметом купівлі-продажу на ринку освітніх послуг. Ураховуючи норми 

чинного законодавства, здобуття загальної освіти не може повсюдно бути 

засноване на ринкових умовах [28, с. 190]. 

3. Професійна освіта має декілька підрівнів: початковий, середній, 

вищий і післявузівський. У межах початкової професійної освіти 

вирішуються не лише освітні завдання, але й соціальні. Зважаючи на 

особливий контингент цього рівня освіти (більшість учнів з бідних сімей, 

не здатних платити за освіту своїх дітей), можемо зазначити, що 

розширення платного сектора на цьому рівні освіти неможливе і приведе 

до його ліквідації. 

Середня і вища  освіта – це ті рівні, де існує більша вірогідність 

ринкових відносин. Наразі більше 50% студентів вищих навчальних 
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закладів здобувають освіту на умовах повного відшкодування витрат. 

Тому саме ці рівні освіти дійсно сьогодні складають ринок освітніх 

послуг (принаймні, його більшу частину). При цьому, ураховуючи велику 

особисту вигоду студентів, потенційно ці рівні освіти в максимальній мірі 

можуть бути включені у сферу ринку. На нашу думку, в умовах 

постіндустріального суспільства потрібний перехід до загальнодоступної 

вищої освіти, а не обмеження доступу до нього платністю. Тому ці рівні 

освіти повинні також регулюватися державою і забезпечувати 

максимально широкий доступ до професійної освіти для всіх верств 

населення [72, с. 88]. 

Терміни "доступність" і "безкоштовність" сьогодні мають 

різноманітне трактування. Одні фахівці під безкоштовністю пропонують 

розуміти повну оплату державою усіх витрат, які потрібні для отримання 

громадянином освіти, включаючи оплату праці педагогів, управлінського, 

допоміжного і обслуговуючого персоналу, створення і зміст необхідної 

учбово-матеріальної бази і так далі. Ми дотримуємося саме цієї точки 

зору. Проте інші пропонують різко звузити поняття безкоштовності, у 

тому числі встановити плату за навчання в освітній установі залежно від 

материального положення того, що навчається або його сім'ї. Е.В. Буслов 

відмічає, що "притчею во язицих стає проблема забезпечення 

підручниками. При безкоштовності освіти підручник усій гущавині стає 

фінансовою проблемою сім'ї школяра, студента. Закон не дає відповіді на 

багато питань: підручник входить в поняття безкоштовності або ні? Чи 

можна сьогодні освоїти учбову програму без підручників? Чи 

обов'язковий в цьому випадку підручник для того, що навчається?              

Чи може вимагати учитель наявності підручника у того, що навчається? 

Чи можуть батьки вимагати забезпечення дітей підручниками? Перелік 

питань можна продовжувати" [26, с. 242]. 

Доступність розуміється нами також і в матеріальному 

(фінансовому) плані, і в географічному. Тому варто погодитися з 
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фахівцями, які таким чином інтерпретують термін "доступність": "вона не 

означає доступність у географічному сенсі. Утримування одного 

"безкоштовного" дитячого садка як суб'єкта можна при бажанні вважати 

виконанням вимоги доступності "для усіх шарів" [61, с.158]. При цьому 

автори пропонують, наприклад, у дошкільній освіті встановити, що за 

рахунок бюджету фінансуватимуться лише заняття з педагогом, тоді як 

комунальні платежі за споживання електричної енергії, витрати на 

годування дітей, зарплата персоналу повинні покриватися за рахунок 

населення. Тим самим значно, не менше чим в 3-4 рази підвищиться 

плата батьків за утримування дітей в дошкільних освітніх установах, що, 

згідно із законами економіки, приведе до скорочення попиту на цей вид 

освітніх послуг унаслідок зубожіння населення країни.  

Отже, для значної кількості населення навчання й утримування 

дітей в дошкільних освітніх установах стане недоступним. Очевидно, що 

продовженням цих пропозицій є "передшкола", оскільки дошкільна освіта 

є важливим підготовчим етапом для загальної середньої освіти.  

 

 

2.3. Вітчизняний досвід реформування організаційно-

економічного механізму державного регулювання в загальній 

середній освіті 

 

Питання організації ефективної системи державного регулювання 

завжди було ключовим і актуальним у процесах розвитку будь-якої 

країни, в тому числі й України, яка в період демократизації суспільних 

процесів перебуває на шляху розбудови державності, розвитку політичної 

системи, оновлення механізмів державного управління в усіх сферах 

суспільного життя. Потреба узгодження дій з метою одержання людиною 

бажаного результату діяльності зумовила появу управління. У цьому 

контексті управління або регулювання у нашому випадку — це 
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цілеспрямований вплив, необхідний для узгодженої спільної діяльності 

людей, яке є складним і універсальним суспільним феноменом. Розвиток 

суспільства, окремих його сфер не можливий без встановлення і 

реалізації певного набору законів, правил, норм, алгоритму його 

поведінки в цілому і його складових зокрема [80].   

Найважливіші проблеми, що стоять сьогодні перед українською  

системою освіти, характерні практично для всіх країн світу, а саме: якість 

освіти, його доступність, безперервність і відкритість, підвищення 

ефективності системи загальної середньої освіти (у тому числі і забезпечення 

раціонального використання ресурсів, що поступають в неї, як бюджетних, 

так і позабюджетних).  

Українська специфіка полягає в тому, що її система освіти неадекватна 

наявному економічному стану. Тоді як параметри розвитку української 

економіки, порівнювані з аналогічними параметрами інших країн,  

дозволяють стверджувати, що показники розвитку української  системи 

освіти знаходяться на рівні, досягнутому системами освіти високорозвинених 

країн. Проте непродумані реформи, націлені на встановлення відповідності 

між рівнем розвитку країни і системи загальної середньої освіти, не завжди 

продуктивні. 

Упродовж усього періоду ринкових перетворень в Україні 

здійснювалися спроби проведення реформ і у сфері загальної освіти [165, 

с. 42]. Так, ще  у 1988 році,  була розроблена концепція освітньої реформи, 

яка була прийнята на Всесоюзному з'їзді працівників народної освіти. У 

основу реформи були покладені наступні 10 базових принципів: 

демократизація освіти, багатоукладність і варіативна освіти, регіоналізація 

освіти, національне самовизначення школи, відкритість освіти, гуманізація 

освіти, гуманітаризація освіти, диференціація і мобільність освіти, що 

розвиває, діяльнісний характер освіти, неперерервність освіти. 

Якщо під час підготовки реформи (1985–1988 рр.) були численні 

ідеологічні бар'єри, то в умовах загального застою перебудови в 1989–
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1990 роках і трансформації країни в 1991 році з'явилися бар'єри політичні й 

соціальні. Ринкові реформи не дали довести цю реформу до кінця, 

поставивши ряд економічних бар'єрів – передусім значне скорочення 

бюджетного фінансування і різке падіння рівня життя основної маси 

населення. 

Напрями реформування державного економічного механізму в 

загальній середній освіті були визначені наказом Міністерства освіти УССР  

від 10 квітня 1990 р. № 82 «Про введення основних положень господарського 

механізму в народній освіті» [15, с. 131]. 

Основні положення нового економічного механізму  державного 

регулювання в  освіті були визнані на той період - такі: 

- перехід від виділення установам засобів з бюджету з окремих 

статей витрат до фінансування за нормативами, що комплексно відбивають 

цільову спрямованість діяльності установ; 

- поєднання бюджетного або галузевого фінансування діяльності 

установ з розвитком різного роду платних послуг населенню, як правило, за 

профілем діяльності установи, виконанням платних робіт за договорами з 

підприємствами і організаціями. При цьому не допускається зниження 

бюджетних асигнувань на фінансування установ шляхом заміщення 

неоплачуваних населенням послуг платними; 

- перерозподіл і розмежування управлінських функцій між 

установами і вищестоящими органами, здійснення переходу від переважно 

адміністративних до економічних методів державного управління 

господарською діяльністю, посилення планової, господарської і фінансової 

самостійності установ; 

- удосконалення організаційних структур управління народною 

освітою – створення галузевих і міжгалузевих, регіональних та 

міжрегіональних навчально-науково-виробничих об'єднань (фірм, асоціацій 

та ін.); 



120 
 

- розвиток самостійності трудових колективів установ у вирішенні 

основних питань їх виробничо-господарської діяльності і соціального 

розвитку; 

- установлення тісної залежності матеріального і морального 

стимулювання трудових колективів, розмірів фондів виробничого і 

соціального розвитку установ і оплати праці працівників від результатів, 

якості й ефективності праці [45, с. 37]. 

Були встановлені навіть такі дійсно революційні норми, а саме: 

"Вищестоящий орган може давати установі вказівки тільки відповідно до 

своєї компетенції, встановленої законодавством. У разі видання 

вищестоящим органом акту, не відповідного його компетенції, або з 

порушенням законодавства, установа має право звернутися в державний 

арбітраж із заявою про визнання такого акту недійсним повністю або 

частково. Збитки, заподіяні установі в результаті виконання вказівки 

вищестоящого органу, що порушив права цієї установи, а також внаслідок 

неналежного здійснення вищестоящим органом своїх обов'язків по 

відношенню до установи, підлягають відшкодуванню вказаним органом. 

Спори по відшкодуванню збитків вирішуються державним арбітражем" [15, 

с. 134]. 

Практично всі названі положення в повному об'ємі були перенесені в 

1991 році в Закон України «Про освіту» від від 23.05.1991 № 1060-XII [56], 

започаткувавши тим самим першу глибинну та масштабну реформу 

економіки загальної середньої освіти України періоду ринкових перетворень. 

Серед завдань нової економічної політики вказувалися наступні 

положення: 

- недопущення спаду, досягнутого в останні роки рівня державного 

фінансування системи освіти (з урахуванням інфляції); 

- підвищення ефективності використання фінансових ресурсів в 

області освіти і уточнення їх адресності (персоніфікація); 
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- перехід на нову, ефективну модель фінансування освіти, адекватну 

економіці, що розвивається; 

- розвиток багатоукладної галузі, створення умов для розвитку 

недержавних структур освіти. 

Очевидно, що всі ці завдання залишилися актуальними і на теперешній 

час, тому відображені навіть у новій редакції Закону України «Про освіту»  

від 19.02. 2016 (№940-19). крім того, нова економічна модель забезпечення 

функціонування і розвитку системи освіти передбачує таке: 

- збереження за державою пріоритету у фінансуванні системи освіти з 

використанням інституту освітнього ваучера; 

- автономізацію і господарську самостійність освітніх установ; 

- нормативний підхід у формуванні ресурсного забезпечення системи 

освіти; 

- багаторівневий підхід у формуванні ресурсного забезпечення: 

державний, регіональний, муніципальний; 

- встановлення єдиного нормативу державного фінансування (як 

мінімального); 

- розвиток платних додаткових освітніх послуг, що виходять за рамки 

загальнодержавного стандарту освіти; 

- створення умов для роздержавлення і приватизації освітніх установ. 

На жаль, більшість позитивних рис цієї моделі (самостійність установ, 

нормативний підхід у фінансовому забезпеченні тощо) за останні роки був 

втрачений, тоді як стали реалізовуватися інші риси, не прийняті суспільством 

(зокрема, створення умов для приватизації освітніх установ). При цьому як 

жодна з розвинених країн приватизації освітніх установ ніколи не виробляла 

[166, с. 23]. 

У першій половині 90-х років реформа в загальній середній освіті 

поступово реалізовувалася, але більшість принципових перетворень 

практично не відбулася. У той же час, удосконалювалося українське 

законодавство, зокрема був прийнятий Цивільний кодекс, що викликало 
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необхідність внесення змін до Закону України «Про освіту» на початку 

1996 року. Проте нова редакція цього закону фактично лише підтвердила 

початкові положення реформи. У 1996 році був невеликий підйом 

реформаторської активності і почалися нові розмови про введення 

нормативів фінансування. Проте яких-небудь значних змін, за винятком ще 

більшого погіршення ситуації із фінансуванням загальної середньої освіти (у 

тому числі і за рахунок загальної економічної кризи 1998 року в Україні) не 

відбулося [183, с. 79]. 

Підготовка до нового етапу реформування економічного механізму 

державного регулювання галузі загальної середньої освіти України почалася 

вже в 2001 році, але й тоді ці дії були не усвідомлені громадськістю і лише 

під час їх законодавчого оформлення в 2004 році відбулося усвідомлення 

можливих наслідків нових реформ, ураховуючи, що їх реалізація розпочалася 

в 2005 році. 

Основи сучасного етапу реформування економіки освіти були 

закладені в 2006 р. Так, Президент України В. Ющенко неодноразово 

наголошував, що «питання науки та освіти як основи національного 

гуманітарного просто ру мають посісти центральне місце суспільстві. У своїй 

програмі «10 кроків назустріч людям» Віктор Ющенко проголосив одним з 

пріоритетних напрямків своєї діяльності на посту Президента України 

забезпечити, щоб «кожна дитина, незалежно від майнового стану батьків, 

змогла отримати якісну освіту» [77, с. 90]. 

У Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років, 

підготовленою експертною групою при Міністерстві освіти і науки України, 

створеною у липні 2014 року., докорінне реформування системи освіти було 

заховане під словом «модернізація». Вона зводилася до формування 

нормативно-правових і організаційно-економічних механізмів залучення та 

використання позабюджетних ресурсів, створення системи державного 

освітнього кредиту, субсидування, створенню умов для залучення 
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додаткових коштів  до установ освіти, розширенню на базі освітніх установ 

додаткових платних освітніх послуг і тому подібне. 

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури 

освіти у відповідність до потреб сучасної економіки й інтеграції України в 

європейський економічний та культурний простір.  

Зокрема, передбачається, привести у відповідність із типовими 

європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) та 

тривалість навчального року [77, с. 90]. 

Перехід з одного рівня освіти на інший має здійснюватися лише із 

застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО при 

переході з І на ІІ ступінь освіти будуть ураховуватися лише для моніторингу 

якості, з ІІ на ІІІ ступінь – для диференціації подальшої освітньої траєкторії: 

професійна школа, професійний ліцей, академічний ліцей, гімназія 

тощо[170]. У тексті Концепції також пропонується передбачити повний 

перехід старшої школи на профільну підготовку з 2017 року, включаючи 

створення нових типів навчальних закладів ІІІ ступеня. Поступово 

виокремити ІІІ ступінь і заснувати окремі навчальні заклади, за винятком 

мистецьких, спортивних та деяких інших.  

У вищій та професійній освіті пропонується перейти на трирічний 

бакалаврат у рік першого випуску 12-річної школи та передбачити в 

університетах "нульовий" курс для осіб, які здобули повну загальну середню 

освіту за іншими профілем. Перехід до дворічної магістратури передбачений 

у рік першого випуску трирічного бакалаврату. 

Другим напрямом Концепції розвитку освіти є реформування змісту 

освіти. У цьому напрямку, зокрема, планується розробити і запровадити 

впродовж 2015 – 2017 років національний курікулум для 12-річної школи. 

Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок в галузі ІКТ 

для учнів та викладачів – сумірних з міжнародними показниками: PISA in 

computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft Certified Educator 

тощо [123]. 

http://osvita.ua/test/
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Отже, провівши ректоспективний науковий аналіз ми дійшли висновку, 

що оновлення вітчизняного законодавства про освіту, кардинально змінило її 

нормативно-правовий простір економіки. Фінансово-господарська 

самостійність освітніх установ на державному рівні фактично спочатку була 

була ліквідована, а отримання свободи ними фактично жорстко прив'язується 

до відмови від бюджетного фінансування. Таке поєднання невірно 

зрозумілих принципів ринкової економіки з повним державним диктатом 

замість демократичного державного регулювання – така була суть 

економічної реформи в системі освіти України [171, с. 38]. 

На жаль, наразі відсутня чітка методологія віддзеркалення різних 

показників фінансування сфери освіти, особливо загальної середньої освіти. 

У витрати бюджетної системи відповідно до Бюджетного кодексу мають 

бути включені й усі прибутки від оренди і платних послуг, що надаються 

освітніми установами. Тому скільки насправді вироблено витрат за рахунок 

засобів власне бюджетів усіх рівнів – непросте питання. Причому відповісти 

на нього достатньо складно навіть авторам урядових розробок, оскільки 

серед показників соціально-економічного ефекту, представлених у 

Концепції, приведені значення витрат на освіту з усіх джерел у відсотках до 

ВВП і питомої ваги позабюджетних витрат в загальному об'ємі витрат на 

освіту за звітний період, – 2013–2015 роки [186, с. 397]. 

Виходячи з цих двох параметрів можна розрахувати і обсяг витрат на 

освіту за рахунок бюджетів усіх рівнів у відсотках до ВВП. Як наслідок, ми 

отримаємо зовсім не збільшення, а зниження обсягів бюджетних витрат на 

освіту у відсотках до ВВП. 

Відповідно до  Закону України «Про освіту» [56] освітня установа, як і 

раніше, самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність. Проте, 

якщо раніше такі пункти встановлювали певні гарантії цієї самостійності, то 

зараз фактично можна вести мову про ліквідацію нового господарського 

механізму 80-90-х років і повернення до перебудову вальних радянських 

часів у частині можливостей установи. Ліквідовані норми, пов'язані з 
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обов'язковою наявністю самостійного балансу і розрахункового рахунку в 

банківських та інших кредитних організаціях. 

 

 

Виключені положення про можливість використання закріплених за 

освітньою установою фінансових і матеріальних засобів за власним 

розсудом. Ліквідовані й усі інші права освітньої установи щодо користування 

фінансовими і матеріальними коштами. Якщо раніше існувала, хоча на 

практиці останнім часом не завжди діяла норма про те, що невикористані в 

поточному році (кварталі місяці) фінансові кошти не можуть бути вилучені в 

освітньої установи або зараховані засновником в об'єм фінансування цієї 

освітньої установи наступного року (квартал, місяць), то наразі цілком може 

стати звичайною така практика: перерахування грошей по кошторису 

установі 31 грудня і залік цих грошей у рахунок фінансування наступного 

року (а заразом, у цілях підвищення відсотка виконання, зарахують і в 

поточному році). Змінена й стаття аналізованого закону, що регламентує 

зовнішньоекономічну діяльність: указівка на наявність права мати валютні 

рахунки в банківських і інших кредитних організаціях виключено. Більше 

того, ліквідований і заборона на вилучення засобів, отриманих установою від 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Таблиця 5 

Структура витрат на освіту в Україні в 2013–2015 рр. 

Показники 2013 2014 2015 

Витрати на освіту з усіх джерел у відсотках до 

ВВП 

4,4 4,7 4,9 

Питома вага позабюджетних витрат в 

загальному об'ємівитрат на освіту 

28 35 43 

Витрати на освіту за рахунок бюджетів усіх 

рівнів у відсотках до ВВП (розрахунковий) 

3,2 3,1 2,8 
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Сьогодні освітня установа може мати самостійний баланс й особовий 

рахунок, цнним є те, що у статті 63, ІV розділу Закону України «Про освіту», 

закріпленно, що навчальні заклади самостійно розпоряджаються прибутками 

від господарської та іншої передбаченої їх статутами діяльності [116, с. 84]. 

Однак, як економічне обгрунтування необхідності перетворення 

освітніх установ у деякі освітні організації, реформатори називають 

необхідність «відходу» від обмежень Бюджетного кодексу України. Тим 

самим вони фактично визнають необхідність і ефективність фінансово-

господарської самостійності освітніх установ, закладеної в раніше діючому 

законодавстві про освіту. При цьому ніхто не гарантує, що не будуть додані 

до Бюджетного кодексу України інші жорсткіші норми для організацій, що 

фінансуються за бюджетні кошти. Наразі освітні установи не фінансуються в 

повному передбаченому обсязі, навіть не враховуються всі об'єктивно 

необхідні витрати кошторисом. Якщо установам не платять грошей, то 

організаціям держава платити тим більше не буде, знайшовши масу 

привабливіших напрямів витрачання цих засобів. Говорити про те, що 

діятимуть які-небудь нормативи фінансування також не доводиться [137, с. 

19]. 

При управлінні органами влади державними організаціями, що 

здійснюють діяльність у сфері освіти, ми відмічаємо зміни організаційно-

економічного механізму фінансування державних установ, але при цьому 

передане їм майно продовжує залишатися у власності держави, що означає 

збереження участі держави в управлінні цими організаціями. Відмінності в 

цих організаційно-правових формах визначаються порядком використання 

державного майна, що поступає в їх розпорядження, а також майна, що знову 

придбавалося. Чим конкретно відрізняються ці нові види організацій в законі 

так і не пояснюється. Мова йде лише про те, що при перетворенні державних 

освітніх установ, їх майно зберігається в державній власності, але 

субсидіарна відповідальність обмежується вартістю переданого майна. 
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Фінансування з державного бюджету підготовки кадрів прописано з 

урахуванням положень нового господарського механізму [66, с. 161]. 

Разом із тим, трансформуючись у державні або недержавні організації 

загальноосвітні установи втрачають право на обов'язкове отримання 

бюджетного фінансування, оскільки Закон України «Про освіту» допускає 

фінансування державних і місцевих освітніх установ, а норми, що зобов'язали 

надавати бюджетне фінансування недержавним загальноосвітнім установам, 

які пройшли атестацію і отримали державну акредитацію, з тексту закону 

виключені. Системного обгрунтування такої корінної зміни організаційно-

економічного механізму державного регулювання освітніх установ за цими 

пропозиціями не йде. Щодо субсидіарної відповідальності держави, то на 

прикладі останнього десятиліття ми можемо побачити,  що досліджуючи 

тенденції судової практики за останні декілька років, можна відзначити, що 

освітнім установам пропонується сплатити недолік бюджетного 

фінансування за комунальними послугами за рахунок засобів від 

підприємницької та іншої діяльності, що приносить дохід. Тільки за 

відсутності такої діяльності або браку коштів від неї ставиться питання про 

задоволення позовів організацій, що енергозабезпечують, за рахунок засобів 

бюджету [108, с. 263]. 

Скорочення бюджетних витрат за рахунок ліквідації (чи передачі в 

приватну власність) частини освітніх установ викликає особливу тривогу в 

умовах демографічної кризи. У цьому випадку скорочення кількісних 

показників контингенту природним чином вивільняє школи, матеріальну 

базу, що у часі віддаляє негативний ефект від таких дій, проте в 

довгостроковій перспективі негативні наслідки будуть надзвичайно значні. 

Відновити досягнуті розміри системи загальної середньої освіти країни при 

нормалізації демографічної ситуації уже стає фінансово складно. Відзначимо, 

що вже сьогодні в низці регіонів відчувається потреба в дитячих дошкільних 

установах які були на перепрофілювання в роки ринкових перетворень. 



128 
 

Уважаємо, що саме освіта є тією галуззю, яка вимагає активної дієвої 

державної соціальної політики [69, с. 80]. На відміну від традиційної для 

України пасивної державної політики виважена соціальна політика не йде за 

подіями, відповідаючи на виниклі негативні явища, а концентрується на 

причинах виникнення можливих негативних процесів і забезпечує їх 

запобігання. Активна освітня державна політика (як найважливіша складова 

частина соціального управління) має бути націлена на стимулювання 

економічного зростання через підвищення якості людського потенціалу, у 

тому числі через зростання продуктивності й ефективності праці. 

Уже сама згадка про реформи освітніх установ у зв'язку з їх великою 

кількістю і несистемністю стала викликати відторгнення у значної частини 

педагогічних працівників. Неконкретизовані реформи, можуть привести до 

зламу  українську систему освіти без побудови нової, прийнятної 

(легітимізованої) для суспільства й орієнтованої на розвиток в умовах 

науково-технічного прогресу моделі,  приречені на провал через здорову 

консервативність і великий потенціал самозбереження освітніх установ [112, 

с. 374]. 

 Так, аналізуючи сучасні реалії, українські вчені [65, 77, 91] роблять 

висновок про «неприпустимість здійснення бюджетними установами 

підприємницької діяльності. Це аж ніяк не означає, що бюджетні установи не 

можуть робити платних послуг, проте вони не повинні мати права 

розпорядження прибутком від такої діяльності» [88, с. 294]. При цьому 

автори таких пропозицій розуміють, що виникає проблема запобігання 

різкому скороченню вступів прибутків від платних послуг, що робляться 

бюджетними установами, в умовах втрати останніми зацікавленості в їх 

отриманні. Ураховуючи, що створення умов для розширення залучення 

позабюджетних засобів також є їх метою, вони намагаються розв'язати цю 

проблему суто адміністративними заходами, але цю проблему слід 

вирішувати поєднанням заохочувальних і контрольних заходів.  
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Стимулом у цьому випадку може служити, наприклад, установа 

преміального фонду для працівників бюджетної установи, в який 

зараховується певна доля (скажімо, 5–10%) прибутків від платних послуг, що 

робляться їми. Проте незалежно від розмірів такого преміального фонду він 

все одно буде менше засобів, які адміністрація установи зможе отримати 

шляхом приховання позабюджетних прибутків. Головною превентивною 

мірою в цьому відношенні є та обставина, що при наданні позабюджетним 

прибуткам бюджетних установ статусу прибутків бюджету, їх приховання 

від обліку розглядатиметься вже не просто як порушення фінансової 

дисципліни, тобто адміністративне правопорушення, але як розкрадання 

бюджетних коштів, тобто карний злочин.. м'якшою превентивною мірою, не 

зв'язаною з необхідністю карного переслідування, є встановлення установам 

завдань з отримання прибутків від платних послуг на базі порівняльної 

оцінки масштабів таких прибутків в установах аналогічного профілю. 

Невиконання установою таких завдань має бути основою для застосування 

санкцій аж до зміни адміністрації [25, с. 43]. 

Аналізуючи напрями реформування загальної освіти в Україні та 

організаційно-економічного механізму державного регулювання  розвитку, 

необхідно констатувати, що на відміну від пропозицій фахівців Всесвітнього 

Банку з реформуванню освітніх установ України, американські фахівці 

вказують на приклад підвищення академічної успішності американських 

шкіл,  за рахунок додаткової витрати грошей на скорочення розмірів класів і 

наймання кваліфікованих вчителів [185, с. 142]. 

На наше переконання, посилання на відсутність бюджетних фінансових 

ресурсів не можна визнати обгрунтованими. Наявність або відсутність 

грошових коштів у нашій країні багато в чому є питанням установлення 

«пріоритетів». До тих пір, поки виконання консолідованого бюджету в галузі 

освіта менше 100%, говорити про те, що освіта дійсно стала пріоритетом для 

органів влади всіх рівнів не можна, особливо враховуючи незмінно 100-
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відсоткове і вище виконання за статтями "державне і муніципальне 

управління". 

Крім того, на нашу думку, в Україні немає підстав стверджувати про 

брак бюджетних коштів для фінансування зростаючих потреб населення 

країни в освіті. Джерелом державних витрат на освіту може стати 

кардинальний перерозподіл природної ренти. За прикладом сучасних 

нафтовидобувних країн (наприклад, Саудівській Аравії) необхідно не 

бездумно витрачати природні багатства країни, а створювати спеціальні 

фонди для майбутніх поколінь. Вкладення таких фондів в систему загальної 

середньої освіти, у підвищення освітнього потенціалу є одним з напрямів 

ефективного використання вказаних засобів [95, с. 142]. 

В умовах підвищення ролі освіти і знань для повноцінного існування 

кожного індивідуума потрібна загальна безкоштовна освіту все більш 

високого рівня, оскільки саме вона забезпечує в постіндустріальному 

суспільстві належний рівень життя. Тому слід визнати вкрай небезпечними 

експерименти в системі освіти. Оскільки таким чином зніметься 

відповідальність з держави за стан найбільш значущої в постіндустріальному 

суспільстві галузі господарства, що може привести до дестабілізації 

економіки країни, а , відтак, до зниження добробут громадян. Крім того, 

підхід до реформування системи загальної середньої освіти, на нашу думку, 

не має бути одноманітним, потрібний облік особливостей регіональних і 

місцевих систем освіти [83, с. 2].  

Бюджетне фінансування системи загальної середньої освіти є не 

безмежним благом для громадян країни, а інвестиціями в майбутнє держави, 

причому зацікавлені в них обидві сторони. Раціонально й інноваційно 

мисляча особистість прагне отримання більш високого рівня освіти, у тому 

числі й у цілях максимізації своїх прибутків. Держава ж зацікавлена, 

виходячи з приведених вище міркувань, у зменшенні витрат з соціальних 

фондів на малозабезпечених (яким з великою часткою вірогідності стане 

громадянин у разі відсутності необхідного рівня освіти). Тому інвестиції 
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держави в освіту виправдані як з точки зору підвищення його майбутніх 

прибутків (у тому числі податкових – з більшої вартості, яку виробить 

громадянин), так і з огляду на зниження подальших витрат [14, с. 158]. 

У сучасних соціально-економічних умовах значно посилилася роль 

соціальних інститутів в цілому і держави зокрема, оскільки вона покликана 

стати гарантом соціальних й економічних прав особи, включаючи права на 

освіту. Унаслідок повсюдного поширення ринкової економіки роль держави 

як регулювальника розподілу прибутків і ліквідатора «провалів» 

(недосконалостей) ринку значно зростає. Тому в економічному механізмі в 

системі загальної середньої освіти держава грає ключову роль. Саме вона 

повинна виконувати функції замовника на ринку освітніх послуг. Проте при 

цьому виступати як посередник, що відбиває інтереси і запити суспільства. У 

зв'язку з тим, що освіта є громадським благом, у міру переходу до 

постіндустріального суспільства, зростання значущості освіти й роль 

держави в економічному механізмі зростатиме [19, с. 64]. 

Практично в усіх розвинених країнах діє багатоканальна система 

фінансування системи загальної середньої освіти, що включає бюджетні й 

позабюджетні джерела. Проте найбільше значення має фінансування за 

рахунок засобів бюджетів різних рівнів. За справедливими оцінками 

експертів, оптимальна доля бюджетного фінансування повинна складати 80-

90% від загального об'єму фінансування системи загальної середньої освіти 

[52, с. 279]. 

Керівництво Міністерства освіти і науки України відмічає, що велика 

частина позабюджетних вступів отримується за рахунок платних освітніх 

послуг і оренди. Зіставлення з абсолютними показниками бюджетів систем 

освіти розвинених країн, демонструє, з одного боку, недолік фінансових 

ресурсів в системі освіти України, а з другого – ураховуючи порівнянну 

якість освіти, значну недооцінку людського капіталу викладацького корпусу. 

За даними Центру освітньої політики, такі джерела фінансування, як 

регіональні і місцеві бюджети, включаючи державні трансферти складали в 
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структурі фінансування системи загальної освіти в 2015 р. 82,1%, тоді як 

позабюджетні засоби складали 17,9%, у тому числі засоби сімей на покриття 

поточних витрат шкіл складали 2,9%, оплата репетиторів – 1,9%, платні 

послуги шкіл – 0,2%, засоби підприємств і спонсорські засоби – 1,2% [16, 

с. 10]. 

Серед різних джерел позабюджетного фінансування системи загальної 

середньої освіти далеко не всі варто визнавати корисними. Існують джерела, 

довготривале використання яких в стратегічному плані наносить шкоду 

системі освіти. До таких джерел можна віднести, наприклад, здачу в оренду 

будівель й устаткування. Неоднозначним джерелом є ставлення до 

підприємницької діяльності освітньої установи. Ми вважаємо, що 

допустимими є ведення такої діяльності тільки в тому випадку, коли вона не 

шкодить якості навчання, а її здійснення не відволікає персонал і керівництво 

освітньої установи від освітнього процесу [42, с. 87]. 

Однак можна виділити джерела, які сприяють розвитку системи освіти. 

Для загальноосвітніх установ сільської місцевості, наприклад, доцільне 

виконання спільних проектів, ведення підсобного господарства з реалізацією 

вирощеної продукції. Такого роду підприємницька діяльність відповідатиме 

завданням освітньої установи і сприятиме поліпшенню результатів трудового 

навчання в сільській школі. Крім того, це важливе джерело надходження 

значних грошових і матеріальних ресурсів в систему загальної середньої 

освіти, яке слід розвивати [76, с. 174]. 

За оцінками Світового банку, у 1970 році в Радянському Союзі 

фінансування системи освіти здійснювалося в об'ємі приблизно 7% ВВП, що 

є високим показником на фоні 5-6% від ВВП витрат на освіту розвинених 

країн сьогодні. Наразі обсяг засобів, що виділяються на потреби освіти в 

Україні знизився у 2 рази, але якщо зважати, що рівень ВВП впав, за даними 

Всесвітнього банку, не менше чим в 2 рази, а також наслідки фінансової 

кризи 2008 року (курс долара виріс більш ніж в 4 - 4,5 разу, а внутрішні ціни 

зросли у 2,5–3 рази), то виходить, що витрати на систему загальної середньої 
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освіти в Україні у фактичному вираженні скоротилися не менше чим у 

8 разів [6, с. 58]. 

В Україні сукупні державні витрати на соціальні потреби (що 

включають і витрати з державних позабюджетних фондів, а також з  

позабюджетних фондів) в 2014 році, за оцінками фахівців, знаходилися на 

рівні 16-18% ВВП, складаючи в абсолютному вираженні усього лише 

близько 400 доларів на душу населення (при душовому ВВП в 4,4 тис. дол.) 

[12, с. 88]. Тобто лише менше 10% ВВП витрачається на соціальні потреби, 

тоді як в розвинених європейських країнах аналогічні витрати складають 

близько 30% ВВП, а їх величина на душу населення складає від 2,4тис. 

доларів в Іспанії до 7,9 тис. доларів у Франції. При цьому низка країн 

третього світу, у яких величина ВВП на душу населення менша, ніж в 

Україні (наприклад, Ботсвана, Коста-Ріка) обігнали нашу країну за рівнів 

сукупних соціальних витрат на душу населення. Очевидна значна різниця в 

долі витрат на освіту у відсотках від ВВП в Україні і наприклад, в Канаді - 

4,1 % і 7,0 %; в долі витрат на освіту у відсотках від загальних державних 

витрат в Україні і США – 3,6 % (Україна) і 14,4 % (США). За цими 

показниками ми займаємо 36 і 40-і місця відповідно. Крім того, в 2013 році в 

Україні  витрати на освіту складали всього 3,8 % і перелому до поліпшення 

ситуації не передбачається. При цьому необхідно враховувати і те, що сам 

об'єм ВВП в Україні у багато разів нижче за об'єми ВВП розвинених країн [4, 

с. 29].  

Крім того, унаслідок перерозподілу прибутків на користь державного 

центру, знижуються і доходу територіальних бюджетів, що несуть основну 

долю витрат на фінансування регіональних систем освіти. При долі 

державного бюджету в консолідованому бюджеті країни в 53–58,5%, витрати 

на освіту державного бюджету складають 3–4%. Разом із тим, витрати на 

освіту в територіальних бюджетах складають 19–23%. У результаті 

перманентної реформи міжбюджетних стосунків сьогодні незадовільним є 

фінансування загальноосвітніх установ, що знаходяться у веденні органів 
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місцевого самоврядування. Більшість муніципальних органів виконавчої 

влади, в чиєму веденні знаходяться загальноосвітні установи, не має 

достатньої податкової бази, у зв'язку з чим прибуткова частина їх бюджетів 

на 50–80 % формується за рахунок трансфертів, що поступають з бюджету 

держави. При цьому не завжди виконуються і рекомендації про напрям на 

заробітну плату працівників бюджетної сфери не менше 40 % засобів, що 

поступають, що призводить до проблем з виплатою заробітної плати [48, 

с. 172]. 

Ще одним напрямом реформування організаційно-економічного 

механізму державного регулювання системи загальної середньої освіти 

України є безперервні спроби збільшення середньої наповнюваності класів. 

Установлена нині гранична норма наповнюваності класів загальноосвітніх 

шкіл (25–30 осіб) фінансистами все частіше розуміється як мінімальна, 

незважаючи на порушення при цьому санітарних правил і норм. При цьому 

говориться про необхідність збільшення числа учнів, на одного вчителя в 

школі. Це співвідношення в 2009 році в Україні на рівні середньої освіти 

було 12,6 (початкова і середня повна освіта – 17,3), тоді як в педагогіці і в 

психології відомо, що найбільший результат при спілкуванні в системі 

"учень-учитель" досягається при співвідношенні 7+2:1 [10, с.106]. 

Подібна практика, що існує на сьогодні, приносить ілюзорний 

економічний ефект. Насправді, це веде до зниження освітнього рівня 

населення, і кінець кінцем до пониження ефективності самого освітнього 

процесу, і суспільство отримує значний негативний соціальний результат. 

Проблема реформування організаційно - економічного механізму 

державного регулювіання системи загальної середньої освіти тісно пов'язана 

також з проведенням ЗНО. Передусім слід підкреслити, що в розвинених 

країнах, як відмічають дослідники, функціонування більшості систем 

фінансування по результатах привело до збільшення обсягу паперової роботи 

і загострення протиріч. Це пов'язано з різним розумінням терміну «успішний 

результат». Під таким результатом зазвичай розуміють успішне освоєння 
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певних умінь, придбання певного обсягу знань, що завершується 

привласненням кваліфікації. Для виміру або оцінки результатів можуть 

використовуватися показники «абсолютні», «відносні» і «доданої вартості» 

[9, с. 92]. Кожен із видів оцінки має свої переваги і недоліки. При 

використанні «абсолютних» методів оцінювання фінансування здійснюється 

за результатами незалежно від початкової «якості» студентів. «Відносне» 

оцінювання варто пов'язує фінансування із змінами, що сталися по 

відношенню до попереднього рівня. Показники «доданої вартості» є 

спробами оцінки вкладу навчання в результат, у тому числі за допомогою 

порівняння рівня досягнень, які демонстрували здобувачи, що поступають на 

навчання з досягненнями після закінчення навчання. При цьому найменш 

обгрунтованим визнається перший спосіб оцінювання (хоча він і є найбільш 

простим). ЗНО можна віднести саме до варіанту «абсолютного» оцінювання. 

Слід також відзначити, що в усіх випадках оцінюються лише 

короткострокові результати і не враховуються довгострокові наслідки, що 

також призводить до необ'єктивності оцінок. У цілому ж можемо 

констатувати, що моделі фінансування за результатами не набули широкого 

поширення і реалізуються в повному виді лише у Великобританії і США [58, 

с. 22]. 

Однією з причин введення ЗНО називають наявність корупції при 

вступних іспитах до вузів. Якщо порівнювати цю систему зі світовим 

досвідом, то наочним прикладом є Великобританія, де всі складають єдиний 

іспит. Однак після складання цього іспиту на певну суму балів безкоштовно 

вчаться діти із сімей з низькими прибутками, що забезпечує обмеження 

нерівності в доступі до освіти. Наразі в Україні поширено не викладання 

репетитора, а неофіційна оплата освіти, тобто платежі, що самостійно 

встановлюються освітніми установами для відшкодування витрат на ведення 

освітнього процесу у зв'язку з недофінансуванням бюджетами різних рівнів 

(на крейду, на ремонт, на охорону тощо). Це є предметом активного 

обговорення громадськості (див. офіційні сайти місцевих органів влади, 
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зокрема розділи «Електронні петиції»). Такі «приховані» платежі мають, на 

наше переконання, велику небезпеку для розвитку системи освіти, оскільки 

посилюють освітню нерівність, зважаючи на відсутність у сімей з низьким 

рівнем достатку можливості їх оплачувати. Крім того, подібні платежі 

породжують корупцію, а відсутність легального їх оформлення стимулює до 

їх нецільове використання. Проте, не можна не відзначити, що надати таким 

платежам «за освіту» офіційного характеру є вкрай важким завданням. 

Оскільки в такому випадку потрібно докласти зусиль щодо зміни 

конституційних норм щодо безкоштовності надання отримання освіти в 

Україні [62, с. 7]. 

Економічна політика в Україні нині базується на принципі 

одноманітності. Податкова реформа призвела до ліквідації регулюючої ролі 

податків. На думку сучасних реформаторів, податки мають бути однакові для 

всіх, ніхто не повинен мати ніяких переваг перед іншими. Тим самим 

фактично знімається відповідальність з держави за стан економічної сфери 

країни і розвиток пріоритетних галузей господарства. 

Зважаючи на вищевикладене, констатуємо, що сьогодні внаслідок 

непродуманої соціальної, податкової й інвестиційної політики держави 

відсутнє належне державне стимулювання й вкладення засобів у розвиток 

освіти. У результаті ліквідації  пільг освітнім установам відбувається 

зменшення кількості інвестицій у систему загальної середньої освіти 

України.  

Недосконалістю відзначається й наявна методика оцінювання стану 

організаційно-економічного механізму державного регулювання загальної 

середньої освіти України. Уважаємо, що така методика має передбачати 

використання системного й концептуально-порівняльного підходів, згідно з 

якими доцільно застосовувати модель оцінювання та фінансування у цій 

сфері за результатами. 
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Висновки до другого розділу 

 

Зроблений у другому розділі дисертаційного дослідження аналіз 

показав, що будь-яка сільська школа є об'єктом дії соціально-економічних, 

природних і культурних умов регіонів, поділ яких згідно з останніми 

законодавчими нововведеннями відбувається на макро- і мікро. Її стан багато 

в чому визначається регіональною освітньою, соціальною, економічною, 

молодіжною, інвестиційною та податковою політикою. Якщо в містах роль 

містобудівного чинника відіграють підприємства, що забезпечують 

зайнятість основної частини працездатного населення, то в сільській 

місцевості, населення якої багато в чому перейшло на самозабезпечення, 

роль село утворюючого чинника відіграє школа. У селі саме в школі 

відбуваються процеси осмислення нових цінностей суспільства та 

збереження та відтворення історико-культурних традицій, оскільки сьогодні 

гостро стоїть питання про його виживання та забезпечення безпечного і 

гідного рівня життя. З огляду на це встановлено, що вкрай важливим є 

формування в сільській місцевості соціокультурних центрів на базі шкіл. 

У макроекономічному плані тенденція  зменшення кількості інвестицій 

у сферу освіти і ще більше падіння частки ВВП, у тому числі регіонального, 

що направляється власне на освітній процес. Відтак, імовірне збільшення 

загального обсягу засобів, спрямованих суспільством (насамперед, 

приватними сектором) у сферу освіти, може буде фактично «з'їдено» 

податками і додатковими витратами на ведення бухгалтерського і 

податкового обліку. 

На нашу думку, необхідне відновлення регулюючої ролі податків і 

забезпечення податкового стимулювання розвитку системи загальної 

середньої освіти країни. Таке стимулювання повинне здійснюватися як у 

формі надання податкових пільг фізичним і юридичним особам, що 

інвестують кошти в освіту, так і у формі збереження  пільг освітнім 
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установам. Необхідним є закріплення чітких  пільг освітнім установам, що 

реінвестують отримані прибутки в освітній процес і на потреби освітньої 

установи. 

Ринкові відносини в діяльності освітніх установ мають певні межі; 

при цьому і державне втручання в соціально-економічні процеси, що 

відбуваються в системі освіти, також має свої об'єктивно встановлені 

межі. Дієва система економічних відносин системи загальної середньої 

освіти повинна забезпечувати збалансованість й інтегрованість елементів 

державного регулювання й ринкових механізмів. При цьому ринкові 

відносини не повинні підмінятися платністю освіти. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 

3.1. Регіональна специфіка організаційно-економічного механізму в 

загальній середній освіті 

 

Протягом останніх років активної державної політики перетворення 

в Україні докорінно змінилося багато галузей економіки, торкнувшись і 

системи освіти. Однак організаційно-економічний механізм державного 

регулювання системи загальної середньої освіти в цілому змінився не 

набагато. Практика показує, що для ефективного запровадження 

інноваційних механізмів державного регулювання  освітньою сферою 

недостатньо зусиль зазначених центральних органів державної влади і їх 

структурних підрозділів. Це означає, що серед зазначених функцій у їх 

діяльності важливе місце займає співробітництво з іншими державними 

установами й неурядовими організаціями, збір інформації про розвиток 

тенденцій у цій освітній сфері, а також підготовка пропозицій з 

удосконалення інноваційних механізмів державного регулювання 

загальною середньою освітою. 

Як показав зроблений аналіз, загальноосвітні установи в більшості 

регіонів, управляються централізованими бухгалтеріями. Тільки всередині 

шкільні органи управління піддавалися косметичним змінам, а 

грунтовного вдосконалення орагнізаційно - економічний механізм 

державного регулювання в системі загальної середньої освіти так і не 

зазнав. Найзначнішим «досягненням» реформ стало різке зменшення 

бюджетного фінансування системи освіти і заміщення його 

позабюджетним (передусім, засобами батьків), такі «здобутки» 

намагаються назвати нормою. Плани Уряду України щодо реформування 
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освіти поки що мало впливають на зміни організаційно-економічного 

механізму державного регулювання в регіональних системах загальної 

середньої освіти, які іноді розрізняються. Це стосується, насамперед, 

різного ступеня фінансово-господарської самостійності загальноосвітніх 

установ і введення різних моделей нормативного фінансування в регіонах і 

навіть в окремих містах [15, с. 79]. 

Розгляд регіональних особливостей організаційно-економічного 

механізму державного регулювання системи загальної середньої освіти, 

протиріч, що виникають у ньому і наявних процесів, вимагає визначення 

змісту поняття «регіон», оскільки можна виділяти регіональні особливості 

роботи освітніх установ на різних рівнях (мега-, макро- і мікро-) залежно 

від того, що вкладається в поняття «регіон» змісту. 

Регіон розглядається як суб'єкт господарювання, що 

характеризується через соціально-економічну цілісність території як 

господарського комплексу, дії внутрішніх і зовнішніх економічних 

зв'язків, спільністі вирішуваних на території економічних, соціальних і 

суспільно-політичних завдань, можливість ефективного управління 

територією [25, с. 41]. 

Розуміючи під регіонами великі територіальні комплекси, країни, 

можна обговорювати діякі відмінністі загальноосвітніх установ. Це 

дозволяє виділити особливості української системи загальної середньої 

освіти в цілому. У цьому випадку регіон виступає основним опорним 

елементом єдиної української системи загальної середньої освіти. Слід 

підкреслити, що функціонування регіональних систем освіти необхідно 

аналізувати, включаючи усі рівні освіти. Традиційний розгляд за рівнями 

управління (державним, регіональним і місцевим) не забезпечує 

комплексного бачення проблем регіоналізації внаслідок втрати 

міжрівневих узаємодій. 

Згідно з визначенням, що міститься в Законі України «Про освіту», 

регіональна система освіти – це частина загальної системи освіти, існуюча 
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і функціонуюча в межах регіону [56]. Ми пропонуємо розуміти під 

регіональною системою освіти сукупність розташованих у регіоні освітніх 

установ усіх рівнів освіти, упорядкованих на основі субординації 

відповідним органам державного управління освітою. При цьому 

регіональна система освіти є складовою частиною української системи 

освіти, її призмою в межах того чи іншого регіону. 

Регіональна система освіти у свою чергу постає у вигляді сукупності 

місцевих (мікрорегіональних) освітніх систем, що включають сільські, 

селищні та міські освітні установи, а також розташовані на цій території 

державні освітні установи державного і регіонального підпорядкування. 

Найчастіше на цих територіях можливе знаходження філій вищих 

навчальних закладів. У цьому випадку в місцеву систему освіти входитиме 

саме філія, тоді як само освітня установа повинна розглядатися як 

складовий елемент відповідної регіональної системи загальної середньої 

освіти. Управління місцевою системою освіти здійснюється на основі 

субординації всіх рівнів управління (державного, регіонального та 

місцевого) [8, с. 64].  

Під регіональною системою загальної середньої освіти ми розуміємо 

ту частину регіональної системи загальної середньої освіти, яка реалізує 

загальноосвітні програми. При цьому в нього входять як загальноосвітні 

установи, так і структурні підрозділи установ професійної та додаткової 

освіти, що беруть участь в їх реалізації, наприклад, при організації 

профільного навчання учнів або довузівської підготовки, а також органи 

деравного управління освітою. 

Для детальнішого дослідження різних аспектів діяльності системи 

загальної середньої освіти України її необхідно розглядати також як 

багаторегіональну систему, що функціонує на основі вертикальних і 

горизонтальних узаємодій. Наукове обгрунтування особливостей 

функціонування системи загальної середньої освіти в територіальному 

аспекті потрібне для адекватного віддзеркалення різноманітності 
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соціально-економічних, природних, національно-культурних умов регіонів 

України. 

Як вертикальні взаємодії, ми розглядаємо зв’язки між рівнями 

системи загальної середньої освіти (освітніми установами відповідних 

рівнів) і між рівнями управління освітніми установами (державним, 

регіональним, місцевим і освітньої установи). Горизонтальні взаємодії 

можливі як у вигляді взаємодій між регіональними системами освіти, так і 

у вигляді взаємодій між освітніми установами [13, с. 21].  

На наш погляд, доцільно здійснити таке розмежування основних 

управлінських функцій різних рівнів державного управління системою 

загальної середньої освіти. 

Державний рівень (центральний) є відповідальним за вироблення 

стратегії розвитку системи загальної середньої освіти України, 

координацію стратегій розвитку регіональних систем загальної середньої 

освіти, розробку державних освітніх стандартів, ухвалення рішень про 

створення і закриття освітніх установ державного рівня і координацію їх 

роботи. 

Регіональний рівень здійснює вироблення стратегії розвитку 

регіональної системи загальної середньої освіти з урахуванням напрямів 

розвитку системи загальної середньої освіти України, координацію 

стратегій розвитку місцевих освітніх систем, ухвалення рішень про 

створення і закриття освітніх установ регіонального рівня і координацію їх 

роботи, сприяння функціонуванню освітніх установ державного рівня [105, 

с. 5]. 

Місцевий рівень у свою чергу забезпечує виконання регіональної 

стратегії розвитку системи загальної середньої освіти і вироблення на її 

основі стратегії розвитку місцевих систем освіти, координацію діяльності 

освітніх установ, розташованих на території села, селища або міста, 

ухвалення рішень про створення і закриття місцевих освітніх установ, 

сприяння діяльності регіональних освітніх установ. 
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Освітня установа є базовим структурним елементом системи 

загальної середньої освіти і відповідальна за ефективне використання 

ресурсів, спрямованих на досягнення максимально високої якості освіти. 

На цьому рівні управління виробляється і реалізується стратегія розвитку 

самої освітньої установи, субординірування стратегіями розвитку 

муніципальної, регіональної державної системи освіти [175, с. 263].  

Ураховуючи різнорідність регіонів, для розуміння складності і 

багатоаспектності проблем розвитку регіональних систем загальної 

середньої освіти слід також розглядати і відмінності освітніх систем 

територіальних громад (як мінімум, відмінність між міською і сільською 

місцевостями в регіонах країни). Державна політика у сфері освіти 

повинна враховувати регіональні особливості системи загальної середньої 

освіти. Вона є об'ємним, багаторівневим явищем і здійснюється суб'єктами 

управління освіти різних рівнів [48, с. 112]. 

Державна освітня політика розробляється і реалізується Урядом 

України (в основному Міністерством освіти і науки України) в інтересах 

усіх регіонів, з урахуванням необхідності зміцнення та розвитку єдиного 

освітнього простору, у цілях усебічного забезпечення освітніх прав і 

свобод особи. На цьому рівні державної освітньої політики має бути 

забезпечене вироблення і реалізація загальної стратегії розвитку системи 

загальної середньої освіти і гарантоване виконання державних освітніх 

стандартів, вирівнювання освітнього потенціалу регіонів для виконання 

конституційно встановленої доступності загальної середньої освіти. 

Регіональна освітня політика, що також є частиною державної 

освітньої політики, проводиться органами державної влади і місцевого 

самоврядування. Вона має бути спрямована як на реалізацію 

загальнодержавних завдань в освіті на регіональному рівні, так і на 

створення умов для всебічного обліку в освітній сфері нестандартних, 

унікальних особливостей регіонів, на перетворення сфери освіти на чинник 

регіонального соціокультурного розвитку [46, с. 261]. 
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Місцева освітня політика сьогодні повинна стати ключовим 

елементом комплексної державної освітньої політики на рівні загальної 

середньої освіти. При цьому вважаємо неправомірним формально-

юридичне відділення муніципальної влади від держави, що по суті є 

причиною великих провалів, якщо не повної відсутності державної 

політики, в області освіти на цьому рівні. Необхідно підкреслити, що саме 

на цьому рівні освітня політика у сфері загальної середньої освіти стає 

гранично конкретною, оскільки до нього відносяться практично всі 

загальноосвітні установи. Саме на місцевому рівні в період переходу до 

адекватного сучасним ринковим умовам економічному механізму в 

системі загальної середньої освіти повинні формуватися нові економічні 

відносини, забезпечуватися підтримкою державних інноваційних програм і 

проектів, їх розвитком, а також ноаційними формам територіального 

співробітництва. Зважаючи на сучасні тенденції у реформуванні системи 

державного управління в Україні, до таких форм, на нашу думку, можна 

віднести делегування одній територіальній громаді виконання завдань від 

іншої громади у цій сфері з передачею певних ресурсів; реалізація спільних 

проектів; спільне утримання й фінансування відповідних установ 

комунальної власності тощо. Тільки шляхом створення безлічі «точок 

зростання» після накопичення їх критичної маси стане можливою дійсна 

модернізація економічного механізму в системі загальної середньої освіти 

в цілому [10, с. 102]. 

Крім того, необхідно враховувати такі аспекти освітньої політики, як 

національна і громадська освітня політика, які повинні існувати  на 

кожному з розглянутих рівнів. Саме це може призводити до хаотичності й 

несистемності освітньої політики, до її численних невдач на різних рівнях. 

Державна влада фактично уникає відповідальності за розвиток системи 

загальної середньої освіти країни. У цих умовах кардинально зростає роль 

регіональних органів державного управління освітою і регіональної 

освітньої політики, що проводиться ними. При цьому виникає загроза 
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ліквідації єдиного освітнього простору і зростання освітньої нерівності в 

різних регіонах [42, с. 86].  

На наш погляд, відповідальність державного рівня управління за 

загальну середню освіту є важливим і необхідним елементом освітньої 

політики держави (установлення державних освітніх стандартів, 

мінімальних розмірів оплати праці учителів та ін.). У той же час, загальна 

середня освіта повинна залишатися предметом регулювання місцевої 

влади, що дозволить більш повно задовольнити освітні потреби населення. 

Власне, місцевий рівень управління загальною середньою освітою є 

ключовим. Тому потрібне поєднання компетенції і відповідальності 

державного, регіонального (як субдержавний рівень) і місцевого рівнів 

влади в управлінні системою загальної середньої освіти [48, с. 162].  

Проблема регіоналізації системи загальної середньої освіти, на нашу 

думку, полягає у створенні оптимальної системи управління різними 

рівнями системи загальної середньої освіти і взаємодії між 

державноуправлінськими підсистемами. Суміжною є проблема 

перерозподілу частини ВВП, що виділяється системам освіти депресивних 

регіонів в цілях забезпечення доступності якісної освіти в регіонах. При 

тенденції перерозподілу прибутків, що спостерігається, на користь 

державного центру, слід визнати украй шкідливій передачу все більших 

витратних повноважень на регіональний і місцевий рівні. Найбільша 

небезпека криється в тому, що далі послідує відміна так званих 

«нефінансованих мандатів» унаслідок відсутності засобів у 

консолідованих бюджетах регіонів [46, с. 234]. 

Одночасно необхідно забезпечити виважене підвищення ступеня 

державного управління системою загальної середньої освіти, передавши 

частину обов'язків щодо фінансування на місцевий і регіональний рівні. 

Крім того, завданням регіональних органів управління освітою повинне 

стати забезпечення фінансового наповнення державного стандарту освіти.  

Згідно з теоретичними положеннями міжбюджетних відносин, чим вище 
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значущість, тим на вищий рівень повинні бути передані витратні 

повноваження. Ураховуючи важливість освіти для становлення нової 

економіки знань, можна вважати сьогодні обгрунтованою 

демуніципалізацію загальної середньої освіти. Проте, оскільки вимагається 

забезпечити близькість до споживача і територіальну відповідність 

освітніх послуг, потрібна участь в державному управлінні загальною 

середньою освітою міцевого рівня. При цьому слід ураховувати ефект 

територіальної диференціації та співробітництва, що стисло можна 

сформулювати таким чином: чим більше відмінності, тим доречніше на 

місцях забезпечувати надання освітніх послуг населенню. В сукупності ці 

чинники обумовлюють необхідність спільного управління загальною 

середньою освітою регіонального і місцевих органів влади  [61, с. 158]. 

На відміну від ситуації з фінансуванням системи освіти на 

державному рівні, що дещо стабілізувалася (але на вкрай низькому рівні), 

у регіонах, як і раніше, фінансове забезпечення системи загальної 

середньої освіти залишається в критичному стані, що пов'язано багато в 

чому з перерозподілом прибутків на користь «центру». Негативна 

тенденція територіального розвитку системи освіти України останнього 

десятиліття полягає у, по-перше, диференціації рівнів розвитку 

регіональних систем освіти (які безпосередньо залежать від рівня 

соціально-економічного розвитку регіону), а по-друге, у посиленні. Це 

пов'язано, насамперед, із включенням механізму ринкової конкуренції, що 

розділила регіони за їх конкурентними перевагами й недоліками. Крім 

того, регіони із різноманітною структурою економіки, різними 

можливостями та менталітетом населення і владних структур виявилися 

неоднаково адаптовані до ринку. Позначилися також фактична нерівність 

регіонів у політичних й економічних відносинах з органами влади, у тому 

числі й різні преференції, що надаються окремим суб'єктам [137, с. 19]. 

Протягом 90-х років минулого століття обсяг витрат на освіту в 

регіональних бюджетах постійно зростає в усіх регіонах України. Це 
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свідчить про посилення уваги місцевої влади до проблем освіти. Проте з 

початком XXI століття дана тенденція була змінена центристською  

політикою, зокрема перерозподілом прибутків на користь «центру». 

Характерно, що обсяг витрат регіональних бюджетів на освіту і 

підготовку кадрів є найбільш значним у тих регіонах, що є найбільш 

економічно відсталими, з невисоким рівнем освіти населення. Заможніші 

регіони («донори») можуть дозволити собі здійснювати менше витрат на 

освіту, при цьому в абсолютних величинах обсяги засобів, що виділяються 

на одного учня, у рази збільшують засоби, що виділяються в депресивних 

регіонах [169, с. 107]. 

Таким чином, нормативи фінансування не можуть бути 

усередненими, вони повинні зважати на специфіку школи, наповнюваність 

класів, результати діяльності освітньої установи й економічно 

стимулювати досягнення оптимальної наповнюваності класів. Теоретичне 

дослідження проблеми нормативного фінансування показує, що повинна 

існувати система корегувальних коефіцієнтів, що згладжують об'єктивно 

існуючі відмінності освітніх установ, і що забезпечують якість освіти в 

будь-якому з них. Необхідно враховувати і різні стартові умови шкіл при 

переході до нормативного фінансування (наявність комп'ютерного класу 

тому подібне). Проте це доцільніше робити крізь призму «норматив» – 

«цільова програма «Вирівнювання стартових умов»» [185, с. 234]. 

Ми вважаємо за можливе дати таке визначення нормативного 

фінансування – це фінансування освітніх установ на основі науково 

обгрунтованих фінансових нормативів, норм і стандартів. Частиною 

нормативного фінансування може бути і постатейне державне планування. 

Створення механізмів нормативного фінансування в державі повинно 

підвищувати якість освітніх послуг, а не тільки економити бюджетні 

кошти. Як показує світовий досвід, необхідні механізми гарантованої 

доступності якісної освіти. 
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Слід зазначити, що розробка на загальнодержавнму рівні будь-якого 

фінансового нормативного показника вимагає вирішення трьох основних 

проблем, а саме: 

 обгрунтувати вибір одиниці нормування; 

 забезпечити адекватність нормативу реальному рівню витрат 

протягом планового періоду; 

 визначити міру диференціації складових витрат при розрахунку 

кількісної величини показника. 

Якщо, як одиниця нормування обрати єдиний показник, то навряд 

уже такий підхід стане науковий обгрунтованим, а нормативи 

зумовлюватимуть підвищення ефективності роботи освітніх установ. 

Введення усередненого нормативу приведе до отримання 

необгрунтованого виграшу окремими школами під час першого року 

введення такої системи і до закриття інших шкіл у зв'язку з неможливістю 

покривати об'єктивно існуючі витрати. Це також стимулюватиме навчання 

учнів у 2-3 зміни, що погіршить якість освіти. Крім того, середня вартість 

навчання знизиться, що приведе до зниження нормативів фінансування. У 

результаті, ці школи втратять свій «прибуток», а учні й їх батьки 

отримають нижчу якість навчання [134, с. 62]. 

Досвід введення схем нормативного фінансування в Україні показує, 

що норматив відбиває не суму грошей, яку необхідно  витратити, щоб 

середньостатистичний школяр здобув якісну освіту і не реальну вартість 

навчання одного учня в конкретній школі, а лише фактичні витрати бюджету 

на фінансування загальноосвітніх установ регіону, поділене на загальне 

число учнів. Тобто сучасний норматив істотно погіршує положення шкіл, у 

порівнянні з попереднім радянським періодом, коли норми були науково 

обгрунтовані [там же]. 

Крім того, повноцінне нормативне фінансування можливе лише у разі, 

якщо засоби на забезпечення навчального процесу поступають 

безпосередньо на рахунки освітніх установ. Розраховувати норматив 
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необхідно по кожній освітній установі, зважаючи на його специфіку. При 

цьому потрібні об'єктивні критерії, що передбачають конкретні деталізовані 

значення сум збільшення (зменшення) нормативу за наявності певних 

особливостей. 

У деяких регіонах України розробляються системи соціальних 

стандартів і норми витрат на зміст установ освіти. Сьогодні, дійсно, школи, 

що мають класи з поглибленим вивченням окремих предметів або профільні 

класи, часто фінансуються в тому ж обсязі, що й звичайні школи. Проте це не 

означає, що цю недосконалу практику слід закріплювати в нормативах 

фінансування, оскільки навчання в профільних класах і класах з поглибленим 

вивченням окремих предметів також повинно цінюватися та оплачуватися 

по-іншому (дорожче). На це є багато об'єктивних причин, які будуть 

розглянуті далі. На думку авторів даної моделі фінансування, за все, що 

понад цей мінімум – заплатять батьки, або додадуть додатково місцеві 

органи влади (що сумнівно внаслідок високого дефіциту місцевого бюджету, 

його дотаційності). Визнати ж школу підвищеного рівня, що реалізовує якісні 

освітні програми силами висококваліфікованих педагогів, як стандарт вони 

не бажають [62, с. 7]. 

Коректувальні класи мають коефіцієнт 3,22, а класи компенсуючого 

розвитку – коефіцієнт дорожчання 2,27. У результаті, якщо виходити з 

коефіцієнтів дорожчання педагогічних та інших послуг, то економічно 

вигідним для школи стає зовсім не відкриття профільних класів або класів з 

поглибленим вивченням окремих предметів, а відкриття класів 

коректувального навчання (ККН). Таким чином, якщо директор школи – 

економічно грамотний менеджер, що бажає отримати великі обсяги 

бюджетних асигнувань, йому не слід займатися інноваційною діяльністю, 

йому не потрібно відкривати профільні класи, а, навпаки, економічно 

доцільно відкривати класи ККН. 

Виходячи із запропонованих на державному рівні нормативів 

фінансування, економічно вигідним для загальноосвітньої установи стає 
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навчання дітей в школах у 2-3 зміни (здешевлюючи тим самим навчання 

учня), але не підвищення якості освіти. Причин для цього багато, зокрема 

якість освіти абсолютно не враховується в нормативах фінансування, тоді як 

якісно підготовлений учень коштуватиме дорожче з об'єктивних причин [140, 

с. 124]. 

Основна методична помилка розроблених на державному рівні 

нормативів фінансування, на нашу думку, полягає в тому, що вони засновані 

на консервуванні кризової фінансово-економічної ситуації, що склалася, в 

освіті. Такі нормативи розраховані виходячи з рівня бюджетних витрат, на 

школу і їх структуру, і не враховують загального обсягу витрат, частина з 

яких традиційно знаходиться в тіні. Крім того, державі фактично 

пропонується обмежитися поточним фінансуванням школи, яка може 

знаходитися на межі виживання. Важливим завданням розвитку системи 

освіти є оновлення й модернізації навчально-матеріальної бази, розробка 

державних нормативів. 

Уважаємо, що нормативи фінансування повинні виконувати не лише 

функції забезпечення поточного фінансування, але і стимулюючу і 

регулюючу функції. Вони повинні стимулювати освітні установи вибирати 

певну стратегію розвитку, не виконувати чисто фіскальну функцію, 

закріплюючи негативні тенденції існуючого кризового економічного стану 

системи загальної середньої освіти [80, с. 7]. 

Сьогодні школі економічно вигідно зараховувати дітей в класи 

компенсуючого навчання, тоді як потрібно, щоб було економічно вигідно 

створювати профільні класи, класи з поглибленим вивченням окремих 

предметів. Для цього держава повинна не лише адміністративно, але і 

економічно стимулювати школу до підвищення якості освіти. Тому 

нормативи фінансування повинні забезпечувати стимулювання якості освіти. 

Це, звичайно ж складно, оскільки виникають великі проблеми в об'єктивній 

оцінці якості освіти. Першим кроком на цому шляху може бути забезпечення 

методів підвищення нормативу бюджетного фінансування для шкіл з 
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профільними класами і з поглибленим вивченням окремих предметів [144, 

с. 11]. 

Якщо нормативи бюджетного фінансування давали можливість 

говорити про повноту бюджетного фінансування і при цьому був можливий 

детальний аналіз структури витрат, то показники формування бюджету вже 

не містять у собі такої інформації і багато в чому є лише довільно 

встановленими цифрами. Об'єднувані показником «матеріальні витрати» – 

витрати на підтримку загальноосвітніх установ різнохарактерні, їх обсяги 

залежать від різних чинників [162, с. 341]. 

Таким чином, у регіонах України й досі не запроваджено єдиний підхід 

до визначення нормативів фінансування. При цьому при використанні різних 

варіацій нормативного фінансування в регіонах можуть застосовуватися 

коефіцієнти, що враховують такі чинники: 

1) місце розташування (як мінімум, міська або сільська місцевість); 

2) розміри загальноосвітньої установи; 

3) вид загальноосвітньої установи; 

4) проведення програм поглибленого вивчення за окремими 

предметами; 

5) наявність спеціальних (коректувальних) програм навчання або 

надання домашнього навчання дітям з обмеженими можливостями здоров'я; 

6) наявність цільових програм щодо забезпечення розвитку сфери 

освіти, у т. ч. загальної середньої. 

 

 

3.2. Основні засади реалізації нових напрямів організаційно-

економічного механізму в загальній середній освіті 

 

Абсолютна більшість загальноосвітніх установ підвідомчі місцевим 

органам управління освітою. Тому саме на муніципальному рівні їм 
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приділяється максимальна увага і здійснюються реальні спроби 

реформування економічного механізму. 

Удосконалення організаційно-економічного механізму державного 

регулювання в місцевих системах освіти країни відбувається в різних 

напрямах. Насамперед, це спроби введення тієї або іншої моделі 

нормативного фінансування, проте не менш важливим є й модернізація 

системи управління системою освіти на місцевому рівні, а також 

забезпечення фінансово-господарської самостійності загальноосвітніх 

установ. Фінансування освітніх установ здійснюється з урахуванням заявок 

на фінансування в межах кошторисних асигнувань і щоквартального 

розбиття. При цьому заробітна плата фінансується відповідно до графіку 

фінансування зарплати за певним терміном виплати заробітної плати. 

Фінансування витрат на заробітну плату і нарахування на неї здійснюються 

єдиною сумою на відповідні рахунки освітніх установ або згідно з 

договорами на бухгалтерське обслуговування. Матеріальні витрати освітніх 

установ фінансуються єдиною сумою на відповідні рахунки освітніх установ 

або обслуговуючих їх згідно з договорами на бухгалтерське обслуговування 

Централізованих бухгалтерій в межах кошторисних асигнувань. Розбиття за 

статтями бюджетної класифікації в межах нормативної частини матеріальних 

витрат виробляється освітньою установою самостійно. У разі форсмажорних 

ситуацій та дії інших непередбачених обставин можливе виділення 

додаткових обсягів фінансування конкретним освітнім установам з 

наступним уточненням кошторисних асигнувань. При виконанні цільової 

частини бюджету заявка на фінансування складається департаментом освіти 

на підставі заявок від керівників освітніх установ і районних органів 

державного управління освітою [123].  

Необхідність реалізації ефективної державної освітньої політики, 

спрямованої на досягнення нової, сучасної якості освіти, вимагає вирішення 

проблеми субординації рівнів управління системою освіти на місцях. 

Субординація рівнів управління досягається подвійним підпорядкуванням 
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завідувачок районними управліннями освітою: відомчою підлеглістю 

директорові департаменту освіти і соціально-правового захисту дитинства; і 

територіальною підлеглістю главі районної адміністрації [157]. 

Така субординація вимагає належного нормативно-правового 

забезпечення, оформлення відповідними нормативними актами, оскільки 

чинним законодавством передбачено розмежування повноважень лише між 

державними і місцевого самоврядування рівнями управління освіти. При 

цьому взаємодія рівнів залишилися за межами уваги законодавця. Тому була 

визначена система повноважень і відповідальності кожного з рівнів 

управління з наступним оформленням відповідними нормативними актами, а 

також Законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» 

[57]. 

Права й обов'язки рівнів управління місцевого самоврядування 

системою освіти в цілому регламентовані вже законодавством про освіту, 

проте також вимагають деталізації. Особливо це стосується прав і 

відповідальності муніципальних освітніх установ і регламентації їх взаємин з 

органами управління освітою. Така регламентація може набувати вигляду 

договору про взаємини між засновником і місцевою освітньою установою. 

Ще одним важливим напрямом вдосконалення організаційно-

економічного механізму державного регулювання загальної середньої освіти 

стало визначення адекватних сучасним умовам механізмів взаємодії 

Департаметів (управлінь) фінансового забезпечення, централізованих 

бухгалтерій і освітніх установ регіону, у т. ч. мікро (міста, села). У зв'язку з 

великою важливістю фінансових важелів управління, департаменти 

(управління) фінансового, матеріально-технічного забезпечення, 

централізовані бухгалтерії фактично нерідко де-факто замінювали собою 

засновника. У результаті, далеко не завжди органи управління освітою 

визначали економічно політику розвитку системи освіти [115, с. 31]. 

У межах напрямів удосконалення організаційно-економічного 

механізму системи загальної середньої освіти, що реалізовуються, була 
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вироблена передача реальних прав управління освітньою установою її 

керівникові. Забезпечення фінансово-господарської самостійності 

загальноосвітніх установ здійснювалося двома шляхами: традиційним – 

наданням можливості створення власної шкільної бухгалтерії і виходу школи 

на умови самостійного ведення бухгалтерського обліку і організаційно-

правовим – шляхом надання укладення договорів на фінансове, 

бухгалтерське обслуговування з відповідними фінансовими державними 

інституціями. При цьому саме другий шлях, на наше переконання, є більш 

ефективним при вирішенні проблеми забезпечення фінансово-господарської 

самостійності загальноосвітніх установ. Загальноосвітні установи мають 

можливість відкриття власних розрахункових рахунків, що обслуговуються 

відповідними фахівцями, а директор школи може отримати право першого 

підпису на фінансових документах [158, с. 241]. 

В умовах жорсткого дефіциту фінансових ресурсів відсутня можливість 

забезпечення всіх освітніх установ міста власними бухгалтеріями, оскільки 

це вимагає значного збільшення штатних одиниць і придбання комп'ютерної 

техніки. Крім того, украй складно знайти кваліфікованого бухгалтера, що 

володіє бюджетним бухгалтерським обліком і обізнаному про особливості 

ведення бухгалтерського і податкового обліку в освітніх установах. Тому 

забезпечення фінансово-господарської самостійності загальноосвітніх 

установ було визнане доцільним здійснювати шляхом встановлення 

договірних стосунків освітніх установ і централізованих бухгалтерій. При 

цьому самі централізовані бухгалтерії отримали статус місцевих установ і 

сервісною структурою, обслуговуючою місцеві освітні установи [182]. 

Отже, в сучасних умовах ставлення між суб'єктами економічних 

відносин повинні будуватися виключно на основі договору. Використання 

договірних стосунків з департаментами (управліннями) фінансового, 

матеріально-технічного забезпечення, централізованими бухгалтеріями, з 

одного боку, забезпечує збереження ефективності централізації фінансування 
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й обліку, з другого – оптимізацію засобів за рахунок передачі управління 

частиною фінансових потоків керівникам освітніх установ. 

Ще одним важливим напрямом удосконалення організаційно-

економічного механізму в системі загальної середньої освіти став пошук 

балансу інтересів усіх сторін учасників освітнього процесу. У сучасних 

соціально-економічних умовах наростаючих тенденцій зростання 

позабюджетного фінансування важливе значення придбаває зростання 

громадської участі в управлінні освітою. Така участь проявляється, у тому 

числі і шляхом створення Опікунських рад освітніх установ, функцій 

традиційних батьківських комітетів у багатьох установах вже не вистачає. 

Передача фінансових повноважень директорові і зниження повсякденного 

контролю за його діяльністю з боку органів управління освітою і державних 

фінансових інституцій повинно супроводжуватися підвищенням ролі 

громадськості в управлінні освітніми установами. Прогнозується, що 

позитивними наслідками такої участі стане не лише підвищення обсягів 

позабюджетних засобів, що залучаються, але й розвиток інноваційної 

діяльності освітніх установ. Ще одним очікуваним наслідком підвищення 

міри залученості батьків є підвищення якості згальної середньої освіти [191, 

с. 74]. 

Принципово важливим є характер функціонування системи загальної 

середньої освіти з урахуванням її особливої соціально-економічної природи. 

Можливе функціонування в режимі кризи, у стабільному режимі та в режимі 

зростання, залежно від зміни кількісних показників. Природно, найбільш 

ефективне інвестування засобів у систему, що функціонує в режимі 

зростання. Проте і в об'єктивно наявних умовах вітчизняної демографічної 

кризи, чисельність учнів в Україні значно знизилася, також можна говорити 

про неефективність вкладення засобів у систему освіти. Відомо, що існує 

значний часовий лаг в отриманні результатів від вироблених інвестицій, тому 

сьогоднішні інвестиції закладають основу для функціонування системи 

загальної середньої освіти через 10 років, подібно до того як в економічній 
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кризі останніх 10 років українська система освіти виживала передусім 

завдяки наявному портфелю ресурсів, їх базі [10, с. 103]. 

Відтак, на нашу думку, незалежно від зміни кількісних показників 

системи загальної середньої освіти, найбільш важливими є якісні показники. 

Вони найбільшою мірою визначають його інвестиційну привабливість. 

Система освіти може працювати в режимі розвитку, коли покращуються 

якісні показники її діяльності і, насамперед, підвищується якість освіти. Як 

правило, при цьому оптимізуються й кількісні показники. Крім того, 

важливішим є введення системи загальної середньої освіти в режим стійкого 

розвитку[78, с. 35]. Для досягнення цієї мети основними напрямами 

реформування фінансування системи загальної середньої освіти на 

загальнодержавному рівні, ми вважаємо, має бути вирішення таких 

першорядних завдань : 

 збільшення частки ВВП, що виділяється на освіту, не менше ніж 

у два рази; 

 недопущення спаду рівня бюджетних асигнувань на освіту, 

забезпечення її адекватного і стабільного фінансування;  

 мінімальне завдання – не зменшити загальне фінансування в 

умовах інфляції; з розрахунку на 1 учня воно, таким чином, збільшиться на 

30-40% з урахуванням темпів демографічного спаду; 

 перехід на нормативне фінансування освіти відповідно до 

науково обгрунтованої системи норм витрат на навчання учня. Такий метод 

фінансування системи загальної середньої освіти є передумовою 

інституціональних перетворень і підвищення ефективності функціонування 

системи освіти; 

 відмова від «незахищених» статей в освіті, тобто фінансування 

освітніх установ повинне здійснюватися «однією сумою», і такі витрати 

мають бути повністю захищеними; 

 податкове стимулювання інвестицій в освіту (як фізичних, так і 

юридичних осіб); 
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 обмежене використання схеми багатоканального фінансування; 

 розглядаючи модернізації організаційно-економічного механізму 

в системі загальної середньої освіти України, особливу увагу необхідно 

приділити якості навчання. Ця системна категорія охоплює всі аспекти 

діяльності освітньої установи. 

Результати експериментів в освіті (та і в інших галузях та сферах 

економіки) часто оцінюються за критеріями ефективності. При цьому 

останнім часом визнається важливим отримання позитивної економічної 

ефективності, під якою розуміють економію бюджетних коштів [195]. Ми 

вважаємо, що при оцінюванні діяльності освітніх установ і можливих 

результатів реформування їх організаційно-економічного механізму не 

можна керуватися однією лише економічною ефективністю. Оцінку дієвості 

системи загальної середньої освіти необхідно здійснювати, розглядаючи не 

яку-небудь окремо взяту сферу діяльності, а оцінюючи увесь спектр її 

діяльності. Це пов'язано передусім з тим, що сам результат навчання 

формується не за рахунок окремих суб'єктів або окремих чинників освітньої 

системи, а за рахунок злагодженої сукупної діяльності суб'єктів освітнього 

процесу [124]. 

Вирішення всіх питань, пов'язаних із функціонуванням системи 

загальної середньої освіти, необхідно здійснювати на базі інтегрованої 

оцінки соціально-економічної ефективності її функціонування. На наш 

погляд, слід визначати як підвищують ефективність тільки ті напрями, які 

забезпечують комплексну соціально-економічну ефективність системи 

загальної середньої освіти. Існує чотири можливі поєднання соціального й 

економічного ефектів від будь-яких реформ, у тому числі в загальній 

середній освіті. 

В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки перетворення 

можна вважати успішними і необхідними, тільки в тому випадку, якщо вони 

ведуть до перших двох варіантів. У зв'язку з великою складністю кількісної 
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оцінки соціального ефекту і порівняння його з економічним, до третього 

варіанту необхідно відноситися з обережністю [27, с. 69]. 

Як було зазначено вище, діючий організаційно-економічний механізм 

освітніх установ не мотивує виробників освітніх послуг до досягнення 

високих якісних результатів педагогічної діяльності. Введення нормативної 

моделі бюджетного фінансування стимулюватиме освітні установи до 

підвищення якості освітніх послуг тільки у тому випадку, якщо в їх 

концепцію буде закладена залежність нормативу від оцінки якості зробленої 

освітньої послуги [24, с. 57]. Тому ми вважаємо за можливе сформулювати 

такі обов'язкові функції нормативів бюджетного фінансування системи 

загальної середньої освіти: 

 стимулювати розвиток загальноосвітньої установи і підвищення 

якості освіти; 

 забезпечувати вирівнювання бюджетних фінансових 

можливостей освітніх установ на стадії планування; 

 забезпечувати справедливість розподілу засобів при 

фінансуванні; 

 гарантувати фінансово-господарську самостійність освітніх 

установ. 

Ці моделі нормативного фінансування, які забезпечують виконання 

названих функцій, слід вважати прийнятними для поширення. 

Важаємо, що держава повинна вирішити назрілі соціальні й економічні 

проблеми не за рахунок економії на системі освіти, а на основі її 

випереджаючого інноваційного розвитку, що розглядається як вкладення 

засобів у майбутнє країни, в якому беруть участь держава і суспільство, 

підприємства й організації, громадяни – усі зацікавлені в якісній освіті, 

необхідній для успішного переходу на новий етап розвитку економіки [26, 

с. 123]. 

У зв'язку з цим необхідно забезпечити випереджаюче зростання 

фінансування системи загальної середньої освіти, включаючи істотне 
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збільшення заробітної плати працівникам освіти і посилення стимулювання 

якості та результативності педагогічної праці. Крім того, має бути підвищена 

інвестиційна привабливість освіти для вкладення засобів підприємств, 

організацій і громадян, включаючи забезпечення реальних податкових пільг. 

Слід підкреслити, що у сфері інтелектуальної праці додаткові 

капіталовкладення найчастіше спричиняють за собою збільшення, а не 

зменшення трудовитрат внаслідок ускладнення виробничих процесів. Це 

прямо відноситься до системи освіти, в якій основною є педагогічна праця. 

Так, придбання комп'ютерних класів у школи вимагає фахівців з 

відповідного обслуговування, але не зумовлює звільнення педагогів [20, 

с. 81]. 

Інформатизація навчального процесу в українських реаліях викличе 

істотне зростання витрат. Це не лише витрати на придбання комп'ютерів, але 

необхідні витрати на їх ремонт  і обслуговування, а також витрати на 

придбання програмного устаткування. При цьому слід ураховувати, що 

вартість ліцензії на використання однієї програми на одному комп'ютері в 

більшості випадків перевищує місячну заробітну плату вчителя. Комп'ютерне 

устаткування і програмне забезпечення швидко застарівають, їх необхідно 

постійно оновлювати (інсталювати все більш нові «версії» програмного 

забезпечення). Крім того, фонд заробітної плати загальноосвітньої установи 

зовсім не зменшиться, а швидше за нього доведеться збільшити (особливо у 

великих школах) на суму оплати праці фахівців, обслуговуючих комп'ютерну 

техніку [149, с. 243]. 

Варто також зазначити, що нові інформаційні технології пред'являють 

підвищені вимоги до якості праці та рівня кваліфікації інженерно-

педагогічних і керівних працівників професійних навчальних закладів. 

Відсутність правильного розуміння тенденцій інформатизації 

призводить до неефективного витрачання ресурсів, закупівлі тільки "заліза" 

(без програмного забезпечення, додаткового устаткування і серйозної 

підготовки кадрів), ігноруванню специфіки конкретних установ (зокрема, 
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рівня їх готовності). У віддаленішій перспективі перешкодою стає інерція в 

змісті освіти, неготовність авторів навчальних програм і підручників з усіх 

предметів переглянути місце свого предмета і цілей його вивчення в системі 

освіти в умовах інформаційної цивілізації [166, с. 23]. 

У результаті скорочення контингенту загальноосвітніх шкіл, унаслідок 

демографічної кризи зменшиться кількість класів-комплектів і скорочується 

загальне навчальне навантаження вчителів, що може викликати звільнення 

частини з них. Крім того, збільшується число малокомплектних шкіл 

(особливо в сільській місцевості), звільняється частина навчальних площ 

загальноосвітніх установ. Тому потрібний комплекс заходів, спрямований на 

збереження матеріальної бази загальноосвітніх шкіл із прогнозом на 

подальше підвищення народжуваності. Збереження хоч би на досягнутому 

рівні навчально-матеріальної бази приведе до нормалізації середньої по 

країні змінності занять в школах, виключенню в більшості випадків другою і 

третьою змін, що викличе зростання якості освіти в загальноосвітніх школах. 

Ті ж установи, які залишаться повністю без учнівського контингенту, слід 

використовувати для створення інших типів освітніх установ, наприклад, 

установ додаткової освіти або їх філій, навчально-виховних комплексів 

«школа – дитячий сад» тощо [178, с. 67]. 

Скорочення загального навчального навантаження вчителів повинне 

спричинити при грамотному підході вивільнення лише вчителів пенсійного 

віку, яких, як вже відзначалося, в загальноосвітніх школах немало. Що ж до 

інших вчителів, то слід враховувати, що їх навчальне навантаження в 

середньому перевищує нормативну нині в 1,5 разу. Таке високе 

навантаження спричиняє за собою зниження якості навчання в освітніх 

установах. Тому потрібне вживання відповідних організаційно-економічних 

заходів, сприяючих нормалізації навчального навантаження вчителів. 

Передусім, це доведення до рівня, що перевищує прожитковий мінімум, 

ставки плати за нормативне навантаження вчителя. В результаті нормалізації 

навантаження можна прогнозувати поліпшення якості навчального процесу, 
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зниження фізичного і психологічного навантаження на вчителів, а також 

зменшення можливого їх безробіття. Тому серед напрямів модернізації 

організаційно-економічного механізму функціонування системи загальної 

середньої освіти слід виділити нормалізацію навчального навантаження 

вчителів шляхом економічного стимулювання виконання нормативного 

навантаження і якісної підготовки до уроків. Ще одним важливим напрямом 

підвищення якості загальної середньої освіти є зниження нормативної 

наповнюваності класів загальноосвітніх шкіл і виконання положень чинного 

законодавства про граничну наповнюваність (не більше 25 чоловік в класі) 

[181 с. 192]. 

Розміри базових розмірів оплати праці при дотриманні норм трудового 

законодавства (ставка першого розряду не нижча за мінімальний розмір 

оплати праці, яка у свою чергу повинна перевищувати прожитковий 

мінімум), а також виходячи з первинних тарифних коефіцієнтів приведуть до 

того, що професія викладачів стане привабливою для молоді, а престиж 

учителя виросте [156].  

Затягування в проведенні капітальних ремонтів і оновленні навчально-

матеріальної бази освітніх установ привели до повсюдного старіння 

інфраструктури системи загальної середньої освіти. У зв'язку з 

особливостями бухгалтерського обліку в освітніх установах (відсутність 

нарахування амортизації, наприклад) багато витрат на ведення освітнього 

процесу є прихованими, тому їх прояв відбувається не плавно, а ступінчасто. 

Запас міцності, накопичений у попередній період, вичерпується. 

Наступним етапом стає проблема створення інституціональних 

механізмів, що дозволяють досягти необхідних параметрів. На нашу думку, 

таким механізмом може стати нормативне фінансування, засноване на 

системі науково обгрунтованих натуральних і фінансових норм [185, с. 236]. 

Віддзеркалення об'єктивно існуючих потреб загальноосвітніх установ в 

регіональних і місцевих бюджетах багато в чому залежить від соціально-

економічного стану регіону і тенденцій розвитку міжбюджетних стосунків. 
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При визначенні потреби установ у фінансових ресурсах вимагається 

розділити проблему на дві частини. 

1. Створення системи науково обгрунтованих норм і нормативів за 

різними статтями витрат. 

Нині в основному використовується система «від факту», «від 

досягнутого» у тій або іншій варіації. При цьому одиницею нормування 

повинні стати науково обгрунтовані показники по кожній із статей витрат, а 

не тільки один учень. Слід підкреслити, що показник витрат на одного учня 

слід використовувати тільки в міру необхідності. Наприклад, можна 

використовувати норму витрат на навчальні витрати з розрахунку на одного 

учня [97, с. 42]. 

Створення єдиного нормативу засобів з розрахунку на одного учня 

дозволяє органам управління вільно маніпулювати кількісною величиною 

показника без дотримання обгрунтованих пропорцій. Крім того, відсутня 

можливість незалежної оцінки обгрунтованості розміру такого нормативу і 

визначення фактично нефінансованих статей витрат. 

Не є об'єктивно необхідним розрахунок витрат на одного учня при 

наданні адресної соціальної допомоги дітям, що залишилися без піклування 

батьків (такий розрахунок потрібний лише на дітей з вказаних категорій). 

Так-же необгрунтовано визначати, наприклад, витрати на навчальну 

практику з розрахунку на одного учня, оскільки вони здійснюються лише на 

учнях, направляються на практику. Ще менш обгрунтованим виглядає 

визначення комунальних витрат з розрахунку на одного учня, а не на 

показники навчально-матеріальної бази, що об'єктивно її характеризують (у 

разі, якщо важливим визнається її збереження в умовах демографічного 

спаду). 

Стосовно комунальних і ряду інших витрат, слід зазначити, що витрати 

на функціонування освітньої установи підрозділяється на постійні (не 

залежні від числа учнів) і змінні (у тій або іншій мірі залежні від числа 
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учнів). І тільки в частині останніх обгрунтованим являється в певних 

випадках використання нормування з розрахунку на одного учня [25, с. 47]. 

Крім того, необхідно впровадження механізму фінансування 

загальноосвітніх установ однією сумою без розбиття по статтях витрат, 

виходячи з планових асигнувань, в цілях забезпечення передбаченої 

законодавством фінансово-господарської самостійності установ освіти. 

При цьому вважаємо недоцільними здійснення фінансування шляхом 

перерахування сум з розрахунку на одного учня. Досить забезпечити 

фінансування однією сумою, оскільки відхилення фактичних виробничих 

показників (контингенту учнів) від планових, за нашою оцінкою, не 

перевищує 5%. Проте слід провести комплексне дослідження наявності 

відхилень контингенту від планових показників з виявленням причин [12, 

с. 87].  

Якщо звернутися до діючого порядку кошторисно-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку в освітніх установах, то можна побачити, 

що норматив, що складається з однієї цифри, не надасть права керівникові 

освітньої установи самостійно розпоряджатися цими засобами, оскільки 

кошторис прибутків і витрат освітньої установи передбачає розбиття по 

статтях витрат усіх засобів, що поступають, як з бюджетних, так і 

позабюджетних джерел. 

Особлива увага при розробці нормативів фінансування 

загальноосвітніх установ слід обернути на установи підвищеного рівня.  

При цьому ми не ставимо завдання визначити абсолютні розміри 

нормативу фінансування (внаслідок наявності інфляційних процесів і 

значних відмінностей в рівні цін на територіях країни), а спробуємо 

обгрунтувати можливі співвідношення між нормативами для 

загальноосвітніх установ різних видів [98, с. 50]. 

Освіту підвищеного статусу, що реалізовується в українських ліцеях 

і гімназіях можна вважати елітною освітою, украй необхідною в 

сучасному суспільстві. Проте воно не повинне перетворитися на освіту 
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для еліти. Саме тому воно повинне фінансуватися державою, не 

перекладаючи тягар витрат на плечі батьків. 

Це школи із сталими традиціями, хорошими зв'язками з ВНЗ і 

наукою, що заслужили на свій авторитет у своїх містах. У ліцеях і 

гімназіях забезпечується передача накопичених не одним поколінням 

знань і тому такі школи потрібні не лише для процвітання науки, але і для 

зростання вченості усього суспільства. Ці школи дають можливість для 

відтворення науки, індустрії і культури суспільства. Навіть зараз, коли 

позиції України тільки закріплюються, ці школи дають можливість 

оптимістичного прогнозу розширення наукомісткого виробництва [112, с. 

341]. 

Установи підвищеного рівня – це рівень, на який можна 

орієнтуватися, більше того, до якого можна прагнути загальноосвітнім 

установам. За відсутності такого орієнтиру загальна планка вимог 

автоматично знижується. Саме у ліцеях-гімназіях апробовуються нові 

освітні програми, навчальні експериментальні курси, підручники, 

устаткування, методики застосування нових технологій в освіті. Ці 

освітні установи, як правило, зосереджують у себе найбільш 

кваліфіковані кадри, здатні виробити нові підходи до освіти. Свідоцтвом 

тому являється кількісне представництво Заслужених і учителів, 

публікацій, Інтернет-сайтів шкіл [147, с. 106]. 

Витрати на оплату праці педагогічних працівників в класах 

підвищеного рівня об'єктивно вище, ніж в звичайних школах. Виходячи з 

положень чинного законодавства педагогічним працівникам ліцеїв і 

гімназій встановлюються ставки заробітної плати, підвищені на 15%. 

Крім того, передбачається, що освіту підвищеного рівня забезпечують і 

більше кваліфіковані педагоги. Такі педагоги частіше мають вищу або 

першу категорію, їм встановлюються вищі розряди оплати праці по ETC. 

Тому, якщо в масовій школі основний розряд 12–13, то в ліцеях – 13-14 і 

навіть 15 розрядів. Крім того, до викладання в ліцеях і гімназіях, школах 
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з поглибленим вивченням окремих предметів, зазвичай притягуються і 

викладачі вищих навчальних  закладів. Навіть бюджетні ставки оплати 

праці внаслідок вищого розряду ETC, особам що має вчені ступені і 

звання, припускають великі витрати на їх оплату. Збільшать витрати на 

оплату праці і ділення на підгрупи повинне частіше використовуватися в 

профільних класах і класах з поглибленим вивченням окремих предметів, 

а також оплата годинника факультативів, спецкурсів [115, с. 31]. 

Відзначимо, що вища оплата педагогічних працівників в установах 

підвищеного рівня, об'єктивно обгрунтована внаслідок більшого 

навантаження на вчителя при проведенні уроку із-за підвищеної 

вимогливості учнів, батьків, необхідністю оволодіння складнішим 

матеріалом, рішення складних завдань. Від вчителя потрібно вищий 

культурний рівень, він повинен забезпечити більше індивідуальну, 

диференційовану роботу. У таких установах, як правило, є присутній 

більший об'єм кружковой, секційної роботи, підготовка до олімпіад, до 

іспитів, роботи учнів в наукових суспільствах [118, с. 341]. 

Вимагає свого науково-методичного забезпечення, проведення 

консультацій і підвищення кваліфікації педагогів, придбання методичних 

посібників і велике число впроваджуваних інноваційних програм і 

підручників. Більша кількість успіхів таких учнів таких шкіл,  в 

порівнянні з масовою школою на олімпіадах і конкурсах міського, 

регіонального рівня вимагає заохочення педагогів, що підготували їх. 

Навіть за радянських часів таке заохочення не завжди було моральним. У 

сучасних соціально-економічних умовах роль матеріальних стимулів 

значно зросла [79, с. 137]. 

Освітні установи підвищеного рівня, що особливо мають 

математичну, технічну спеціалізацію, повинні мати добре обладнані 

кабінети фізики, хімії, інформатики і так далі. Крім того, потрібні 

додаткові кошти на їх зміст у доброму стані. Обгрунтування коефіцієнтів 
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підвищення нормативів для загальноосвітніх установ підвищеного рівня 

узагальнені в наступній табл. 6. 

При цьому необхідно особливо підкреслити, що існує велика 

різниця між плануванням і фінансуванням (див. таблицю 6). 

 

Таблиця 6 

  

Еволюція механізмів планування і фінансування 

 

Механізм Планування Фінансування 

Радянський Постатейне Постатейне 

Існуючий стан справ Подушеве або 

постатейне 

Постатейне 

"Реформаторський" Подушеве Подушеве 

Оптимальний механізм Постатейне Однією сумою 

 

Саме, поєднуючи переваги радянського методу планування із 

сучасним ринковим механізмом фінансування, можна отримати 

максимальний ефект від оптимізації використання засобів у системі 

загальної середньої освіти. На нашу думку, лише при використанні 

механізму постатейного планування у поєднанні з фінансуванням 

«однією сумою» можливе докорінне поліпшення стану справ в освітніх 

установах і підвищення якості освіти. 
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3.3. Стратегічні напрями удосконалення організаційно-

економічного механізму в загальній середній освіті 

 

Головна роль держави в економічному механізмі в системі загальної 

середньої освіти і визначенні стратегічних напрямів його розвитку украй 

важлива для економічного зростання країни. Проблема модернізації 

економічного механізму в системі загальної середньої освіти України в 

сучасних умовах пов'язана із оптимізацією використання бюджетних коштів, 

одним із чинників якої є забезпечення реальної самостійності освітніх 

установ. Без цього неможливе їх ефективне функціонування в умовах 

ринкової економіки. Повністю неринковий сегмент в умовах конкуренції 

свідомо приречений на загибель [9, с. 91]. 

Ще в Концепції загальної середньої освіти 1988 року в розділі 

«Пріоритетне фінансування і фінансова самостійність школи» відзначалося, 

що фінансове розкріпачення школи повинне йти по двох лініях: надання їй 

права самостійного використання бюджетних асигнувань, що виділяються, і 

права формування власного шкільного фонду, засоби якого витрачаються на 

розсуд Ради школи». Сьогодні школа у використанні свого бюджету 

обмежена. Цей бюджет розподілений по статям витрат, які виключають будь-

яку можливість розумного фінансового маневру. Проте життя не вкладається 

у статті. Воно вимагає динамічного реагування, оперативних рішень, 

соціальної заповзятливості [16, с. 11]. 

Школа повинна мати право самостійно розробляти кошторис в межах 

виділених асигнувань, визначати статті або програми витрат, передбачаючи 

обов'язкове виділення нормативних витрат за фондом заробітної плати і 

соціальному страхуванню шкільних працівників, живленню дітей і 

амортизаційним відрахуванням. Усе це вивільнить школу з павутини 

незліченних фінансових інструкцій і нормативів, надасть потужний імпульс її 

розвитку. 
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Традиційне розуміння господарської самостійності освітніх установ 

означає, що в установі працює «свій» головний бухгалтер. Крім того, 

потрібний як мінімум касир, а з урахуванням вимог податкових органів щодо 

передачі даних про прибутки працівників, ще і комп'ютер, і фахівець-

бухгалтер, який уміє працювати з сучасним програмним забезпеченням. 

Більше того, законодавство, що часто міняється, призводить до необхідності 

постійного відстежування цих змін і значних витрат на підписку 

спеціалізованих періодичних видань, відвідування семінарів тощо . 

Таким чином, повсюдне введення господарської самостійності 

загальноосвітніх установ приведе до збільшення витрат на її зміст. 

Ураховуючи, що зростання витрат на освіту не встигає сьогодні за інфляцією, 

у такому випадку скоротяться витрати, власне, на освітній процес у школах і 

дитячих садах, що обслуговуються сьогодні централізованими бухгалтеріями 

[31, с. 4]. 

Розуміючи це, багато керівників освітніх установ усе ж наполягають на 

введенні власних бухгалтерій, уважаючи, що таким чином їм буде легше 

працювати. Це багато в чому викликано тим, що, порушуючи законодавство, 

склалася негативна практика фінансово-господарських відносин, за якої 

органи управління без договору і доручення привласнюють собі право 

самостійно розпоряджатися засобами підвідомчих їм освітніх установ. Тим 

самим вони позбавляють освітні установи статусу юридичних осіб, роблячи 

їх фактично своїми структурними підрозділами. 

Органи управління освітою нав'язують освітнім установам різні 

послуги через департаменти фінансового, матеріального та іншого 

забезпеченя, централізовані бухгалтерії, господарсько-експлуатаційні 

сектори, методичні кабінети тощо і самі собі за такі послуги платять, 

оскільки всі засоби залишаються в повному розпорядженні централізованих 

бухгалтерій. Право першого підпису на всіх фінансових документах 

централізованої бухгалтерії знаходиться у керівника органу управління 

освітою [128, с. 187]. 
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Такі відносини невідповідають сучасним ринковим умовам. 

Централізована бухгалтерія не обслуговує, а фактично вирішує, яке з прохань 

директорів і коли задовольнити, тим самим по суті управляючи школою. 

Проте перехід на роботу в умовах повної господарської самостійності 

зовсім не означає обов'язковість створення власної окремої бухгалтерії.  

Інформація, необхідна керівникові загальноосвітньої установи для 

виконання функцій щодо управління освітньою установою, повинна 

передаватися за допомогою приведених зразкових форм у встановлені 

терміни. У договорах на фінансове та бухгалтерське обслуговування ці 

терміни передачі звітності можуть бути уточнені. Крім того, щокварталу, 

після закінчення місяця, що йде за звітним кварталом, доцільне 

представлення бухгалтерією нараді директорів освітніх установ району і 

громадськості (опікунським радам та ін. формам громадського соуправління 

освітою) звіту про виконання кошторису витрат по освітніх установах району 

[151, с. 66–67]. 

Керівники освітніх установ для своєчасного нарахування заробітної 

плати надають табелі обліку робочого часу і накази по особовому складу 

(включаючи накази на преміювання, встановлення доплат і надбавок, 

застосування інших заходів матеріального стимулювання в межах фонду 

оплати праці, виділеної по кошторису освітній установі). 

Слід зазначити, що необхідною умовою для реалізації реальної 

самостійності освітніх установ є правова й економічна інформованість 

керівників освітніх установ і фахівців економічних служб. На жаль, ні 

керівники, ні педагоги, ні бухгалтери і економісти освітніх установ не 

привчені читати і застосовувати закони і інші нормативно-правові акти. 

Замість цього вони привчені отримувати директиви у вигляді листів, 

телефонограм і їх виконувати, отримувати дозволи вищестоящих органів 

управління освітою з будь-якого приводу. У нових соціально-економічних 

умовах потрібно уміння самостійно шукати і осмислювати нормативну 

інформацію і активно використовувати її, тим паче, що органи управління 
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нерідко свідомо або внаслідок низької правової культури своїх працівників 

спотворюють або взагалі не доводять правову інформацію до освітніх 

установ [185, с. 274]. 

Існуюча схема управління припускає наділення керівників бюджетних 

освітніх установ значним обсягом повноважень за розпорядженням 

довірених їм грошових коштів і державного або місцевого майна. При цьому 

у держави є функції контролю використання цих засобів через систему 

контролюючих органів (Державна аудиторська служба України та її 

територіальні підрозділи, Міністерство фінансів України та ін.). Повсюдне 

введення системи казначейства означає створення механізму витрачання 

засобів чиновниками, не пов'язаними з процесом надання освітніх послуг, що 

лише негативно вплине на якість освітніх послуг [150, с. 358]. 

На нашу думку, держава повинна контролювати керівників установи, 

не втручаючись у повсякденну організаційно-економічну діяльність освітньої 

установи, та не створювати нові чиновницькі структури. Цивілізований 

механізм державного управління включає як керівника освітньої установи, 

так і контролюючі органи з чітко визначеним обсягом повноважень, 

підставами, формами та субєктами відповідальності. Слід підкреслити, що 

відповідальність повинні нести всі сторони, включаючи державу і його 

представників – чиновників (наприклад, у разі недофінансування). 

При тому, що частка субсидіарної відповідальності від позабюджетних 

засобів установ за рік складає лише 12%, можна говорити, що це украй 

незначні в масштабах держави суми, особливо враховуючи, що позабюджетні 

засоби в системі освіти – це засоби, що заміщають бракуюче бюджетне 

фінансування. Крім того, віднесення витрат до позабюджетних зобов'язань 

частенько виробляється казначейством без урахування особливостей 

діяльності освітніх установ. Так, для повноцінної діяльності сільських 

загальноосвітніх установ з організації трудової підготовки школярів і 

вироблення в них навичок сільськогосподарської праці необхідно 

здійснювати виробництво сільгосппродукції у рамках навчального процесу, 
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щоб забезпечити якісне засвоєння учнями не лише теоретичних знань, але і 

практичних навичок. Проте державне казначейство часто трактує таку 

діяльність як позабюджетну [137, с. 18]. 

Тим самим Бюджетний кодекс України, його реалізація, трактування 

державними фінансовими інституціями (департаментами, управліннями, 

відомствами тощо), стають наочним прикладом згубної для системи освіти 

фінансової політики. Не бажаючи інвестувати в достатньому обсязі бюджетні 

кошти в освіту, чиновники намагаються управляти засобами, заробленими 

колективами установ, явно виходячи за розумні межі державного 

регулювання. 

Значні складнощі можуть виникнути зі встановленим законодавством 

правом загальноосвітньої установи самостійно розпоряджатися відповідно до 

законодавства України засобами, отриманими за рахунок позабюджетних 

джерел [7, с. 62]. 

Таким чином, до позабюджетних засобів, навіть з урахуванням 

вироблених у бюджетному законодавстві змін, на нашу думку, можна 

віднести цільові засоби, що поступають не з бюджетів різних рівнів, 

пожертвування, гранти.  

Проте це не враховує особливу соціально-економічну природу системи 

загальної середньої освіти, а порушення автономії освітніх установ знижує 

ефективність їх функціонування. Якщо за радянських часів здійснювалося 

планування, яке враховувало всі реальні потреби установ і науково 

обгрунтовані норми витрат, і вони виконувалися, то наразі значна частина 

необхідних витрат загальноосвітніх установ, бюджетом не плануються, їх 

фактично примушують заробляти гроші (чи збирати їх під тим або іншим 

приводом з батьків), проте чиновники фактично хочуть дістати можливість 

ще і розподіляти ці засоби [33, с. 26]. 

Цільовий характер використання бюджетних коштів і можливість їх 

перерозподілу за різними статтями витрат визначаються виходячи з того, 

наскільки деталізація здійснює фінансування. Законодавство не забороняє 
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використовувати різні його варіанти. Традиційно фінансування здійснюється 

за статтями витрат такої міри деталізації, як, наприклад, оплата праці, 

нарахування на оплату праці, оплата послуг зв'язку і тому подібне. Більша 

агрегація при фінансуванні освітніх установ, як правило, не допускається. 

На наш погляд, органам державного управління освітою необхідно 

зробити ще один крок і вирішити питання щодо здійснення фінансування 

освітніх установ не по предметних статтях витрат, а по групам (чи підгрупам) 

витрат. Згідно із законодавством про освіту повинне здійснюватися 

нормативне фінансування освітніх установ на одиницю контингенту учнів. 

Якщо фінансування вироблятиметься однією сумою по групах витрат 

економічної класифікації, не більше деталізовано – по підстаттях витрат, то 

будуть дотримані і положення Закону України «Про освіту», і норми 

Бюджетного кодексу України [48, с. 169].  

Таким чином, грунтуючись на поєднанні норм Закону України «Про 

освіту» і Бюджетного кодексу України, можна стверджувати, що Державне 

казначейство, фінансові інституції й органи державного управління освітою 

зобов'язані надати освітнім установам права з перерозподілу витрат за 

предметними статтями при виконанні кошторису. При цьому можливі моделі 

фінансування освітніх установ з урахуванням казначейської системи 

виконання бюджету, права освітніх установ, що не порушують. Бюджетні 

кошти повинні перераховуватися казначейством безпосередньо на банківські 

рахунки освітніх установ (чи особові рахунки в органах казначейства), 

минувши проміжну ланку – орган державного управління освітою. На 

рахунки централізованої бухгалтерії повинні поступати грошові кошти для 

фінансування витрат освітніх установ, що обслуговуються самою 

централізованою бухгалтерією [52, с. 280]. 

Перерахування коштів на рахунки освітніх установ повинне 

здійснюватися за статтями або групами витрат, забезпечуючи можливість 

фінансового маневру для керівника загальноосвітньої установи в умовах 

обмеженості ресурсів. 
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У той же час, фінансово-господарська самостійність у більшості 

випадків повинна реалізовуватися шляхом установлення договірних відносин 

між освітньою установою і централізованою бухгалтерією [88, с. 290]. 

Створювати бухгалтерію в кожній школі економічно недоцільно, 

оскільки це спричиняє за собою великі фінансові витрати. Надмірно суворий 

контроль за використанням фінансових коштів неможе розглядатися як 

умова підвищення ефективності функціонування системи загальної середньої 

освіти України в сучасній економіці. Слід також відзначити, що цілі 

державних фінансових органів і системи загальної середньої освіти різні. 

Якщо найважливішим завданням системи загальної середньої освіти є 

підвищення якості освіти, то державні фінансові органи прагнуть лише до 

скорочення витрат бюджету. Суворий фінансовий контроль з боку 

казначейства призводить до значного зростання транзакційних витрат при 

наданні освітніх послуг населенню. Отже, зростають витрати і знижується 

ефективність системи освіти. Автономність освітньої установи, у тому числі і 

його фінансово-господарська самостійність, є, на нашу думку, необхідною 

інституціональною умовою ефективного функціонування системи загальної 

середньої освіти в сучасних умовах [102, с. 24]. 

Спад виробництва, скорочення державних важелів управління і 

зростаюча активність неформального сектора – усе це призводить до 

скорочення державних витрат на освіту в Україні, де зменшення прибутків 

держави за останнє десятиліття реформ особливо значне. Крім того, разом із 

державними витратами скоротилися можливості сімей покривати витрати на 

освіту через зростаючий рівень бідності та безробіття. Усе це ускладнює й 

уповільнює розвиток системи загальної середньої освіти і впровадження 

нових інноваційних освітніх програм, націлених на підготовку підростаючого 

покоління до життя в трансформаційному та глобалізованому світі [165, 

с. 38]. 

У сфері освіти, як і в будь-якій іншій галузі господарства, невід'ємною 

частиною організаційно-економічного механізму є організація управління 
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(регулювання) як системою освіти в цілому, так і всіма її складовими 

частинами. Воно здійснюється через створення і функціонування органів 

державного управління освіти різних рівнів, а також раціональний розподіл 

прав і відповідальності між ними. Якісні зміни, що відбуваються сьогодні в 

структурі освітніх установ, неминуче супроводжуються істотними змінами в 

органах державного управління, а також у характері процесу управління 

всією системою освіти і кожною конкретною освітньою установою. 

Адже державне регулювання освітою – це цілеспрямована діяльність 

усіх суб'єктів щодо забезпечення становлення, оптимального функціонування 

й обов'язкового розвитку кожної освітньої установи, усіх ланок і системи 

освіти в цілому [15, с. 143]. Управління освітніми установами розглядається 

дослідниками як процес взаємозв'язаний сукупністю елементів (етапів) 

вироблення і здійснення рішень, орієнтованих на стабільне функціонування й 

ефективний розвиток системи освіти та основних її частин, що циклічно 

повторюються; як організація («складна ієрархічна організаційно-структурна 

єдність») і як система з утворенням різних підсистем управління. При 

вивченні системи управління загальноосвітніми установами як об'єкт 

управління розглядається саме загальноосвітня установа, а як суб'єкти 

управління нею – органи державного управління утворенні на різних рівнях, 

а також різні громадські органи управління освітніми установами [7, с. 62]. 

Сьогодні існує досить багато правових актів, в яких ідеться про те, що 

державне управління освітою носить публічний, зокрема державно-

громадський характер. Проте конкретні механізми громадської участі у 

процесах управління, закріплених на рівні закону, належним чином досі не 

прописані. Державно-громадське управління освітою часто трактується 

сьогодні як спосіб витискування з батьків додаткових коштів, на поліпшення 

умов навчання. На нашу думку, державно-громадське управління повинне 

здійснюватися шляхом передачі частини управлінських повноважень 

суспільству, але ніяк не нав'язуванням фактично додаткового податку на 

батьків учнів. «Якби в кожній освітній установі був договір із засновником, 
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де фіксувалася б доля додаткових фінансових коштів, що притягалися і доля 

бюджетного фінансування, то тоді виявити можливості нормативів бюджету 

було б нескладно», – зауважує І. Реморенко [45, с. 37]. Таке бюджетне 

нормативне фінансування розраховувалося б на основі узгодження 

бюджетних можливостей і фінансово-здійсненної зацікавленості місцевого 

співтовариства. 

Відсутність фінансової участі громадськості в діяльності освітніх 

установ, що покриває всі витрати бюджетного фінансування в деякій мірі 

обумовлює малу долю участі громадськості в управлінні освітою. У цьому 

випадку директор освітньої установи є одноосібним керівником і 

розпорядником фінансових коштів, теоретично виконуючи функції 

представника власника – держави або місцевої влади. Принципово інша 

ситуація виникає в разі залучення фінансових ресурсів приватних осіб, 

включаючи батьків учнів. На наше переконання, ступінь участі громадськості 

в управлінні освітньою установою має бути як мінімум співвимірний із 

часткою фінансової участі [95, с. 237]. 

Проте це не означає, що за відсутності прямих фінансових 

позабюджетних вкладень громадськість не повинна брати участь в управлінні 

освітою. Ураховуючи надмірне податкове навантаження на економіку країни, 

уважаємо, що значна доля засобів, що вилучаються у населення у вигляді 

податків (як прямих – на прибутки, на фонд оплати праці, так і непрямих – 

стянутих при купівлі товарів і споживанні послуг), у разі їх зниження було б 

доречним спрямовувати на підвищення освітнього рівня. Наразі засоби на 

фінансування системи загальної середньої освіти поступають за рахунок 

зібраних податків, тобто фінансування здійснюється суспільством із 

використанням механізмів перерозподілу засобів державою. Це у свою чергу 

обумовлює необхідність визначення ролі керівника освітньої установи як 

виразника громадських інтересів, ураховуючи, що поєднання в особі 

керівника інтересів держави і суспільства не завжди робить можливим і 
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обгрунтованим участь громадськості в управлінні освітньою установою у 

разі повної відсутності прямого позабюджетного фінансування [50, с. 148]. 

Аналогічно тому, як держава повинна підпадати під дію громадського 

контролю, так і діяльність держави у сфері освіти (у тому числі й діяльність 

місцевих загальноосвітніх установ) повинна контролюватися суспільством. 

Слід уважати аксіомою, що громадський контроль підвищує ефективність 

використання бюджетних коштів. Тому активізація громадських інституцій у 

системі державного управління освітніми установами забезпечить 

підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, включаючи 

бюджетні кошти. Така участь громадськості забезпечить зниження 

можливості реалізації потенційних негативних наслідків реформування 

економічних відносин системи загальної середньої освіти [154]. 

На нашу думку, реалізація ідей удосконалення економічних відносин 

системи загальної середньої освіти повинна супроводжуватися адекватними 

змінами в системі державного управління освітніми установами і, 

насамперед, забезпеченням реальної управлінської участі в ній 

громадськості. Принциповою зміною системи державного управління 

освітою повинне стати створення умов для поєднання державних і 

громадських форм управління освітою на державному, регіональному, 

місцевому рівнях і рівні освітньої установи. Уважаємо, що роздержавлення 

освіти не слід ототожнювати з приватизацією, воно означає перетворення 

освіти на соціальний інститут, відкритий для суспільства і підзвітний йому 

[175, с. 270]. 

Звертаючись до світового досвіду, можна бачити, що практично в усіх 

розвинених країнах функціонують подібні органи, що мають різну міру 

повноважень. При цьому майже в усіх країнах існує досить очевидний 

розподіл повноважень між педагогічними органами, наприклад, 

адміністрацією школи, і органами типу шкільного комітету, які стежать за 

тим, що відбувається в школі. Педагогічні ради складаються головним чином 

з учителів школи, а батьки притягуються до їх роботи в обмеженій мірі, якщо 
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взагалі притягуються. Склад шкільних комітетів варіюється залежно від 

особливостей політичної і адміністративної структури країни. У країнах, де 

державна або регіональна влада достатньою мірою втручається в справи 

школи, педагогічна рада сильніше впливає на шкільні комітети; там же, де 

значне втручання муніципальної влади, більше представництво батьків (і 

інших членів позашкільного колективу) в збиток професійному сектору 

шкільного комітету. У країнах з нижчим рівнем шкільної автономії 

діяльність шкільних комітетів носить формальніший характер. Там же, де 

школи мають велику незалежність, шкільні комітети мають велику 

виконавчу і директивну владу [174, с. 98]. 

Так, у Франції основним показним органом у школах є адміністративна 

рада, яка утворюється з представників місцевої влади, шкільної адміністрації, 

вчителів і батьків. У його роботі беруть участь й інші компетентні особи 

(представники ділових кіл, профспілкових об'єднань та ін.). Очолює раду 

директор школи. Здебільшого в обов'язки ради входить складання щорічного 

звіту з навчання у школі, виконанню шкільної програми, досягнутим 

результатам і реалізації поставлених цілей, а також затвердження бюджету 

відповідно до правил, визначених законодавством. У Австрії ж шкільна рада 

грає дорадчу роль головним чином відносно педагогічних методів, 

використовуваних колективом школи. 

Дослідники відмічають, що система освіти майже в усіх країнах 

характеризується жорсткістю структури і консерватизмом. На відміну від 

інших сфер життя вона не пристосовується постійно до вимог, висуненим 

суспільством, а навпроти, протистоїть їм [133, с. 28]. 

Можливими формами державно-громадського управління освітою 

можуть бути різні шкільні, опікунські, місцеві ради з освітою, громадські і 

професійні асоціації і так далі. Проте вони можуть чинити дієвий вплив 

тільки за наявності реальних функцій і важелів управління (зокрема 

економічних), при правовому визначенні їх місця в системі управління 

освітою. Учений Б. Куркін відмічає, що спроби притягнути громадськість до 
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управління були спробами державних органів управління освітою створити 

свою протилежність: громадські органи управління освітою [131, с. 146]. У 

той же час, на наше переконання, негативний досвід роботи різного роду рад, 

що створювалися в недавньому минулому, не може служити підставою для 

відмови від ідеї державно-громадського управління. Погоджуємося з тим, що 

«цей досвід говорить лише про те, що використання рад як консультативних 

органів у рамках бюрократичної системи не може дати позитивних 

результатів» [107, с. 29]. 

За останнє десятиліття сталося становлення державних і місцевих 

органів управління освітою. Раніше за радянських часів діяли типові штати, 

затверджені наказом міністра освіти СРСР, які жорстко визначали 

номенклатуру посад і порядок числення кількості інспекторів за різними 

напрямах діяльності, включаючи усі технічні і допоміжні посади. Згідно із з 

нормативу Закону  України "Про освіту" формування державних органів 

управління освіти і керівництво ними відноситься до ведення держави.  

Наявність такої структури, що стихійно склалася, вимагає спеціального 

осмислення й усебічного аналізу. Фахівці вважають, що діючі системи 

регіонального і місцевого управління не виконують (або слабо виконують) 

ряд важливих функцій, необхідних для забезпечення ефективності 

управління освітою: середньострокового і довгострокового прогнозування, 

створення і ведення банків інновацій (педагогічних, управлінських, 

технічних, економічних); комплексного аналізу стану і тенденцій зміни в 

регіональній і муніципальній освітніх системах; вироблення стратегії 

розвитку регіональної і місцевої освітніх систем; організації й управління 

якістю діяльності інститутів підтримки інноваційних процесів [112, с. 352]. 

Істотним недоліком діючих організаційних структур управління 

освітою ми вважаємо їх недостатню гнучкість і адаптивність до умов 

суспільства, що розвивається, та динамічно міняються. У сучасних умовах, 

на нашу думку, необхідно створювати тимчасові органи управління для 

вирішення виникаючих завдань, до яких би входили фахівці різних 
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функціональних структурних підрозділів. Такий підхід забезпечує всебічне 

обгрунтування шляхів вирішення виникаючих проблем і підвищує 

ефективність управління. 

Наразі структура управління загальноосвітньою установою може 

складатися з різних органів. Найчастіше до складу органів управління 

загальноосвітньою установою входять наступні органи управління [152, с. 7]: 

 Конференція освітньої установи; 

 Рада освітньої установи; 

 Педагогічна рада; 

 Рада учнів; 

 Батьківський комітет. 

Останнім часом ряд установ створили ще і опікунські ради. Проте 

найчастіше це лише данина моді або спосіб легалізації збору грошей з 

батьків учнів, оскільки реальних управлінських повноважень опікунські ради 

в переважній більшості установ не мають. В той же час бюджетна і податкова 

політика держави робить усе більш насущним створення опікунських ради з 

економічних міркувань [52, с. 280]. 

Форми самоврядування освітньої установи мають бути вказані в 

статуті. Також статутом визначаються порядок виборів органів 

самоврядування освітньої установи і їх компетенція. Найвищим органом 

самоврядування освітньої установи вважається конференція освітньої 

установи. Рада школи є найвищим органом між конференціями. Проте це 

зовсім не означає, що рада школи може керувати, наприклад, педагогічною 

радою. Усі органи громадського самоврядування рівні за своїм правовим 

статусом. Права, повноваження і відповідальність органів громадського 

самоврядування визначаються статутом. 

Конференція (форма показної демократії) – має право, в першу чергу, 

приймати статут освітньої установи і обирати його раду, визначати основні 

напрями діяльності освітньої установи і здійснювати контроль за їх 
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реалізацією, у тому числі в частині фінансово-господарської діяльності, 

заслуховувати звіти керівників освітньої установи, ради і так далі [166, с. 23]. 

Рада (орган безпосередньої демократії), найвищий орган, між 

конференціями має більшою мірою повноваження по здійсненню 

безпосередньої діяльності, у тому числі в області економічній. Рада приймає 

рішення про виключення учнів (вихованців) з освітньої установи, затверджує 

його локальні акти, наприклад, порядок і умови надання додаткових платних 

освітніх послуг, положення про фонди, тобто визначає порядок вступу і 

витрачання засобів. У той же час, рада, як правило, не має повноважень з 

контролю за діяльністю освітньої установи і найчастіше не визначає її 

стратегію. 

Батьківський комітет, на жаль, найчастіше використовується як орган 

збору готівкових засобів, незважаючи на незаконність цих дій. У окремих 

випадках батьківський комітет має функції контролю за використанням 

зібраних коштів. Разом із тим, зовсім нещодавно саме батьківські комітети 

були головними органами, що визначають, розподіляють і контролюють 

засоби для дітей. Участь батьківського комітету у фактичному, реальному 

управлінні освітньою установою, на жаль, зведено до мінімуму [42, с. 87]. 

У педагогічної ради завжди була одна функція – визначати напрям 

освітньої діяльності. У цій області рівним педагогічній раді інших органів 

управління освітньою установою немає. З якими-небудь іншими напрямами 

діяльності освітньої установи, у тому числі і економічною діяльністю, 

педрада, як правило, не стикається. Хоча на практиці справа йде не так. 

Визначаючи основні напрями діяльності в організації освітнього процесу, у 

тому числі і види додаткових послуг, педрада тим самим формує їх 

пропозицію на ринку освітніх послуг. 

Рада учнів, у разі його існування, сьогодні багато в чому виконує 

виховні функції. Основними напрямами його діяльності є організація 

позакласної зайнятості учнів, виховної роботи [88, с. 293]. 
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Особливе місце в структурі освітньої установи займає трудовий 

колектив. Незважаючи на те, що трудовий колектив не є суб'єктом яких-

небудь правовідносин в освітній установі, він завжди грав і продовжує грати 

певну роль у вирішенні фінансово-економічних питань загальноосвітньої 

установи. Безпосередньо силами самого трудового колективу створюються 

позабюджетні засоби освітньої установи, тому саме він повинен визначати 

порядок їх витрачання, контролювати правильність і своєчасність витрачання 

засобів. Представники трудового колективу в педраді, на конференції 

визначають основні шляхи розвитку освітньої установи і можливість 

отримання додаткових коштів. Трудовий колектив найчастіше бере участь в 

управлінні освітньою установою за допомогою створення первинної 

профспілкової організації. Її основними завданнями є захист професійних, 

трудових, інших громадянських соціально-економічних прав і інтересів 

членів профспілки; підвищення рівня їх життя; укладення колективних 

договорів і угод в інтересах і від імені працівників [91, с. 74]. 

Новим органом управління, що з'явився в низці освітніх установ, стала 

опікунська рада. До функцій опікунських рад як органів спільного 

управління освітою сьогодні можуть бути віднесені такі: включення 

громадськості в процес розробки, прийняття і реалізації рішень на усіх рівнях 

управління освітою; забезпечення громадського контролю за дотриманням 

чинного законодавства, прав особи учня, батьків, педагогів, якості і умов 

освіти, а також використанням фінансових і матеріальних ресурсів. 

У Законі України «Про освіту» установлено, що управління 

державними і місцевими освітніми установами будується на принципах 

єдиноначальності і самоврядування. Серед можливих форм самоврядування 

названа опікунська рада, проте не вказаний ні її базовий склад, ні її 

компетенція. Визначення цих реалій передане Законом на рівень самої 

освітньої установи. У статуті освітньої установи має бути відбитий порядок 

виборів членів опікунської ради і розмежування компетенції між 

адміністрацією і органом громадського самоврядування. За відсутності такої 
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норми в статуті освітньої установи діяльність опікунської ради не 

вважатиметься легітимною [60, с. 329]. 

До функцій органів громадського спільного управління освітою, на 

наш погляд, можуть бути віднесені такі: включення громадськості в процес 

розробки, прийняття і реалізації рішень на усіх рівнях управління освітою; 

забезпечення громадського контролю за дотриманням чинного 

законодавства, прав особи учня, батьків, педагогів, якості і умов освіти; а 

також використанням фінансових і матеріальних ресурсів. Для забезпечення 

ефективності громадського контролю необхідно передбачити визначення 

номенклатури нормативних актів органів управління освітою усіх рівнів, які 

не можуть бути прийняті без попередньої експертизи професійних асоціацій, 

об'єднань батьків, працедавців та ін. Громадські органи мають бути наділені 

правом ухвалення певних рішень. Вони повинні стати реальними 

представниками замовника (суспільства) і мати важелі впливу на стратегічні 

напрями діяльності адміністративних органів [42, с. 87]. 

Уважаємо, що в цілях реалізації принципу державно-громадського 

управління системою загальної середньої освіти необхідно передати частину 

управлінських повноважень громадським органам спільного управління 

загальноосвітніми установами і в результаті створити можливість реальної 

участі громадськості в різних управлінських компетенціях, а саме: 

 вироблення стратегії (визначенні стратегічних напрямів 

діяльності освітньої установи); 

 затвердження тактики (здійсненні його безпосередньої 

діяльності, у тому числі й економічною); 

 здійсненні контролю (можливості реального контролю різних 

аспектів діяльності освітніх установ, передусім у витрачанні притягнених 

позабюджетних ресурсів). 

Для забезпечення ефективності громадського контролю необхідно 

передбачити визначення номенклатури нормативних актів органів 

управління освітою всіх рівнів, які не можуть бути прийняті без попередньої 
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експертизи професійних асоціацій, об'єднань батьків та ін. Громадські органи 

мають бути наділені правом ухвалення певних рішень. Вони повинні стати 

реальними представниками замовника (суспільства) і мати важелі впливу на 

стратегічні напрями діяльності адміністративних органів системи загальної 

середньої освіти [125]. 

Варто закцентувати увагу ще на одній теоретично можливій функції 

опікунських рад – лобіюванні інтересів освітніх установ. Практично всі 

галузі представлені в органах влади лобістами у великій кількості і лише 

інтереси освітніх установ залишаються недостатньо враховані, що багато в 

чому сприяє перманентному стану кризи в системі освіти України. У разі 

входження до складу опікунських рад не лише батьків, але і інших 

авторитетних людей регіонів, особливо представників законодавчої влади, 

можливо не лише залучення позабюджетних джерел, але і підвищення вимог 

суспільства до державних органів влади з приводу виконання чинного 

законодавства про освіту і належного бюджетного фінансування. Опікунська 

рада, лобіюючи інтереси освітніх установ, сприятиме і усвідомленню 

громадської важливості освітніх установ, адекватному віддзеркаленню 

підвищення їх значущості в розвитку економічних стосунків. У результаті 

можна прогнозувати збільшення об'ємів що виділяються галузі ресурсів і 

передусім за рахунок засобів бюджетів усіх рівнів [33, с. 27]. 

В Україні для суспільства значною мірою закрита і деталізована 

структура витрат (у тому числі по конкретних загальноосвітніх установах). 

Уважаємо, що для розвитку державно-громадського управління повинне 

забезпечуватися отримання значного обсягу інформації про фінанси 

загальноосвітніх установ. Місцеві і регіональні органи управління освітою 

зобов'язані детально інформувати громадськість про процеси, що 

відбуваються в економіці освіти. 

Саме це припускає практика розвинених демократичних країн. 

Американська освітня статистика детально враховує структуру прибутків і 

витрат шкіл. Прибутки діляться на три джерела за рівнях влади (федеральні, 
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рівня штатів, місцеві), внески батьків, плата за шкільні сніданки і так далі. 

Витрати розписуються в розрізі поточних операцій, прямих витрат, 

будівництва, капітальних витрат і так далі. Наявні дані про плату за навчання 

за типами шкіл [47, с. 28] . 

Опікунські ради повинні також отримати право на вирішення 

конкретних питань, у т. ч. пов'язаних із визначенням режиму дня в школі, 

тривалості навчального тижня, термінів канікул, узгодженням кандидатури 

на посаду директора, участю у формуванні бюджету школи та ін. 

Закон України «Про освіту» досить чітко визначає права учасників 

освітнього процесу на участь в управлінні загальноосвітньою установою, 

залишаючи право самій установі визначитися в структурі органів управління 

відповідно до статті 35 цього закону [56].  

Порядок обрання, кількість представників тієї або іншої категорії 

учасників освітнього процесу в органах управління установою визначається 

статутом цієї установи і положеннями про органи управління установою, 

прийнятими у встановленому статутом порядку.  

Так, відповідно до статуту і положення про педагогічну раду до його 

складу можуть входити представники усіх учасників освітнього процесу. У 

деяких освітніх установах вважають, що у складі педради можуть бути тільки 

педагогічні працівники і батьки (законні представники), проте частіше до 

складу педради входять лише педагоги [64, с. 218]. 

Якщо узяти за основу приведену нами вище класичну схему управління 

загальноосвітньою установою, доповнену опікунською радою, то ми 

отримаємо таку матрицю (табл. 7). 
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Таблиця 7 

Матриця артикуляції (вираження) і агрегації (урахування) 

інтересів сторін освітнього процесу в органах управління 

загальноосвітньою установою  

Найменуванняоргану 

управління 

Педагоги Учні(вихованці) Батьки (законні 

представники) 

участь 

в 

роботі 

у предс 

тавлені 

інтересів 

участь 

в 

роботі 

у 

предста 

вленні 

інтересів 

участь в 

роботі 

У 

представ-

ленні 

інтересів 

Конференція + + + + + + 

Рада + + + + + + 

Педагогічна рада + + - + - - 

Батьківський комітет - - - + + + 

Рада учнів - - + + - - 

Опікунська рада - + — + - + 

 

Нормативними документами освітньої установи, прийнятими 

відповідно до вимог Закону України «Про освіту», і статутом освітньої 

установи повинно бути передбачено, яким чином учасники освітнього 

процесу беруть участь в діяльності органів управління установою. Може 

бути передбачена схема змінюваності органів управління за часом, 

розширена квота участі тих або інших категорій учасників освітнього 

процесу в діяльності органів управління загальноосвітньою установою. 

Проте необхідно пам'ятати, що для усіх учасників освітнього процесу має 

бути забезпечена можливість участі в управлінні загальноосвітньою 

установою [64, с. 37]. 

Узаємини органів управління загальноосвітньою установою 

регулюються статутом установи і положеннями про вказані органи 

управління. Необхідно чітко розмежовувати компетенцію органів управління 

загальноосвітньою установою як між собою, так і з компетенцією керівника 

установи і адміністрації. Питання, що вирішуються тим або іншим органом 

управління, ні в якому разі не повинні перетинатися між собою, трактуватися 
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двояко, перетинатися з питаннями, що входять до компетенції керівника 

установи. 

Оптимізація структури управління загальноосвітньою установою 

означає не стільки створення нових, або ліквідацію старих органів 

управління (у більшості установ є лише вищеназвані органи 

самоврядування), скільки досягнення оптимального розподілу повноважень 

між органами самоврядування. Крім того, необхідно забезпечити і 

представленість інтересів усіх сторін освітнього процесу [91, с. 73]. 

Оптимальне, на наш погляд, розподіл повноважень органів управління 

загальноосвітньої установи, представлено в таблиці 3.3. 

Особливу складність сьогодні представляє вбудовування в систему 

розмежування повноважень опікунської ради освітньої установи. Опікунська 

рада, як правило, стає лише способом легалізації збору засобів з батьків 

учнів. На наш погляд, створення опікунських рад для цих цілей не дасть 

бажаного ефекту для системи освіти. Державно-громадський принцип 

управління освітою покликаний розширити міру участі суспільства в 

управлінні освітніми установами і зовсім не припускає заміщення 

державного фінансування часткою і перекладання на суспільство функції 

добування фінансових ресурсів, як це пропонується зробити сьогодні в 

Україні [96, с. 89]. 

Уважаємо, що потрібне створення механізму реального включення 

громадськості в управління системою загальної середньої освіти. Для цього 

опікунські ради повинні взаємодіяти з іншими органами спільного 

управління загальноосвітніх установ з питань функціонування і розвитку 

освітньої установи. 

Проте їх компетенція і функції не повинні дублюватися; представник 

опікунської ради може брати участь в роботі інших органів самоврядування 

загальноосвітньої установи з вирішальним голосом відповідно до його 

повноважень при розгляді питань, що входять в компетенцію опікунської 

ради [19, с. 64].  
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Таблиця 8 

Порівняльна таблиця можливого розмежування компетенції 

органів управління загальноосвітньої установи  

 
Функція/ орган 

управління 

Конферен

ція, збори 

Рада образо-

вательногоуста

нови 

Педагогічнарада Попечитель-

ский рада 

Рада учнів 

Приймати статут + + 

Якщо відсутня 

конференція 

+ 

якщо немає 

конференції і 

Ради 

+ 

якщо немає 

інших органів 

управління 

 

Вносити зміни 

ідоповнення 

+ + 

Якщо відсутня 

конференція 

+ 

якщо немає 

конференції і 

Ради 

+ 

якщо немає 

інших органів 

управління 

 

Приймати локальні 

акти 

 + + 

якщо немає 

інших органів 

управління 

+ 

якщо немає 

іншихорганів 

управління 

Тільки 

вносити 

пропозиції 

Виключати учнів  + + + якщо немає 

інших органів 

управління 

  

Заслуховувати звіти 

адміністрації 

освітньої установи 

+ + + 

якщо немає 

інших органів 

управління 

+  

Розробляти 

ізатверджувати 

фінансово-

економічнийрозвито

к ОУ 

+ +  + Вносити 

пропозиції 

Обирати ревізійну 

комісію 

+ + + якщо 

немаєконферен

ції 

— + — 

Заслуховувати звіти 

ревізійної комісії 

+ + 

якщо немає 

конференції 

 +  

Обирати 

органиуправління 

+ + 

((комісії) 

+ (+ (методичні 

ради) 

— + 

Встановлювати 

стипендії, премії 

+ + + + + 

Встановлювати 

форму для учнів 

+ + — + + 

Визначати освітні 

програми, учбові 

плани 

  +   

Заслуховувати органи 

управління ОУ 

+ + (+ (створені 

комісії) 

+ (+ (створені 

методради) 

— + 
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Джерело: складено на підставі [64]. 

 

При цьому слід підкреслити, що опікунська рада не повинна ставитися 

в підпорядкування іншим органам самоврядування освітньої установи. Такий 

механізм вимагає рішення складної задачі визначення стрункої структури 

самоврядування з чітко прописаними функціями і взаємозв'язками усіх 

органів управління між собою і із зовнішніми суб'єктами. 

Описаний механізм можливий лише у разі створення опікунської ради 

на базі діючої освітньої установи, без утворення самостійної юридичної 

особи. Проте вважаємо, що сучасна податкова і бюджетна політика держави 

стимулює освітні установи створювати опікунські ради у формі самостійних 

некомерційних організацій. У цьому випадку грошові кошти опікунської 

ради не підпадають під контроль чиновників казначейства [98, с. 50]. В той 

же час слід визнати, що у разі створення опікунської ради як самостійної 

юридичної особи частково вирішуються лише економічні проблеми. 

Оптимізація структури управління освітньою установою не відбувається. 

Більше того, схема управління навчальним закладом заплутується. Передати 

які-небудь функції управління освітньою установою іншої організації досить 

проблематично. Опікунська рада в цьому випадку отримає лише 

рекомендаційні функції. 

Наявний механізм, що забезпечує включення створеної в такій формі 

опікунської ради в структуру управління освітньою установою. Для цих 

цілей необхідно використовувати інститут представництва. Інтереси членів 

опікунської ради можуть таким чином бути передовірені в інші органи 

самоврядування освітньою установою. І цим довіреним представникам має 

бути надане не лише право вирішального голосу у відповідних органах 

самоврядування, але і право вето при вирішенні певних питань. Такі особливі 

повноваження членів опікунської ради, що кооптувалися в органи 

самоврядування освітньою установою, забезпечать реальне включення 

громадськості в управління ними [42, с. 87].  
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Управляє той, хто приймає рішення, розпоряджається ресурсами 

організації, здійснює функції управління: планує, організовує, мотивує і 

контролює діяльність організації в процесі реалізації сформульованих цілей 

і завдань. Тому без передачі частини цих функцій опікунським радам 

реальної модернізації управління системою загальної середньої освіти не 

станеться. У той же час, у разі реального досягнення на практиці 

теоретичних положень державно-громадського управління 

загальноосвітніми установами управління ними прийме збалансованіший і 

зважений характер[95, с. 274]. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

 

Отримані в процесі дослідження результати дають можливість зробити 

такі висновки: потрібний більший розмір надтарифного фонду тільки на 

заохочувальні виплати, не нерідко оспорюється навіть органами управління 

освітою і фінансовими органами, завданням яких часто є економія будь-

якими засобами на соціальній сфері. 

Підвищений рівень освіти накладає підвищені вимоги до рівня 

кваліфікації педагогічних працівників. Це, у свою чергу, викликає зростання 

не лише витрат на оплату праці, але і витрат на підвищення кваліфікації. У 

таких освітніх установах в основному проводяться науково-практичні 

конференції, семінари, олімпіади і так далі. Ліцеї, гімназії, школи з 

поглибленим вивченням окремих предметів і профільні школи частіше 

використовують досягнення науково-технічного прогресу в освітньому 

процесі. Тому витрати на зв'язок і Інтернет в таких установах у 2-4 рази 

вище, ніж в масовій школі, збільшені витрати на заправку і ремонт принтерів, 

ксероксів, автотранспорт. 
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Отже, доцільне введення принципово іншого механізму фінансування 

освітніх установ, що полягає в тому, що планування здійснюється на основі 

деталізованих нормативів фінансування, що враховують показники якості 

роботи освітніх установ, а фінансування виробляється єдиною сумою з 

наданням керівникові освітньої установи права самостійно розподіляти 

фінансові ресурси по статтях витрат. Упровадження такого механізму дасть 

можливість освітнім установам і суспільству контролювати відповідність 

об'ємів засобів, що виділяються ним, реальному рівню потреби в них, а 

можливість оперативного маневрування фінансовими ресурсами підвищить 

ефективність їх використання. 

Саме держава виконує функції замовника на ринку освітніх послуг. 

При цьому, проте, воно повинне виступати і як посередник, що відображає 

інтереси і запити суспільства. Необхідно також ураховувати, що бюджетне 

фінансування було і залишається найважливішим джерелом фінансування 

системи загальної середньої освіти. Разом із тим, держава в багатьох 

випадках повинна замінити ринок, здійснюючи субсидування системи 

загальної середньої освіти, упроваджуючи квазіринкові механізми та 

принципи субсидіарності, ефективності й інституціональності. 

На основі аналізу чинного бюджетного законодавства можна зробити 

висновок про відсутність нерозв'язності протиріч між Бюджетним кодексом  і 

положеннями Закону Украині «Про освіту». При цьому пропонуються 

заходи, спрямовані на вдосконалення процесу фінансування освітніх установ 

в умовах дії казначейської системи виконання бюджетів. 

Контроль за економічною діяльністю освітніх установ з боку їх власників 

і державних органів управління повинен, на наш погляд, здійснюватися за 

принципом нетто, коли перевіряються тільки кінцеві результати, а не усі 

проміжні операції. Останнє є сферою аудиту (ревізії), що проводиться 

територіальними підрозділами Державної аудиторської служби України при 

виявленні відхилень у діяльності освітньої установи від чинного цивільного 

законодавства й у встановленому порядку використання бюджетних 
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асигнувань. При такому підході забезпечується дотримання прав освітніх 

установ на ведення самостійної господарської діяльності і природні права 

власників  цих установ, які, безумовно, зацікавлені в ефективному 

використанні їх засобів при рішенні ставящихся освітніх завдань. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дослідженні запропоновано розв’язання актуальної для науки 

державного управління проблеми щодо обґрунтування теоретичних засад 

удосконалення організаційно-економічного механізму державного 

управління в загальній середній освіті України, а також розробки науково-

прикладних технологій практичного використання отриманих результатів. 

Отримані у процесі дослідження результати підтверджують загальну 

методологію, покладену в його основу, а реалізована мета і завдання 

дослідження дають можливість зробити у дисертації такі висновки: 

1. Систематизовано теоретичні засади організаційно-економічного 

механізму в системі загальної середньої освіти, та доведено що загальна 

середня  освіта повинна розвиватися у відповідь на сучасні виклики 

зовнішнього і внутрішнього середовища, але управління розвитком системи 

повинне являти собою вивірені впливи без ініціації біфуркаційних стратегій 

розвитку, здійснюючи постійний процес структурогенезу. 

2. На основі проведеного  структурно-функціонального аналізу, 

визначено й обґрунтовано стратегічні напрями вдосконалення організаційно-

економічного механізму державного регулювання у сфері загальної середньої 

освіти, що спрямовані на вдосконалення роботи регіональних департаментів 

(управлінь, відділів тощо) освіти і науки, фінансового, матеріально-

технічного та іншого забезпечення розвитку такої сфери та раціоналізацію 

використання необхідних для цього ресурсів шляхом упровадження 

принципів субсидіарності, ефективності й інституціональності, а також 

підтримки надання високоякісних загальноосвітніх послуг населенню щодо 

формування в нього інтелектуальних, соціальних, ціннісних і ситуативних 

компетентностей. 

3. Охарактеризовано системний підхід до державного 

регулювання у сфері загальної середньлї освіти. Доведено , що основними 



193 
 

цілями держави щодо удосконалення організаційно-економічного механізму 

у загальній середній освіті слід вважати: реформування суспільних 

відносин; формування ефективної системи забезпечення безпеки 

життєдіяльності та створення необхідних економічних та організаційно-

правових умов для її розвитку;  структурну перебудову сфери з урахуванням 

стратегічних прогнозів; вихід на європейські та світові рівні прийнятного 

ризику;  вироблення стратегії й тактики реформування системи  освіти, та 

механізму освоєння науково-технічного прогресу практикою.  

4. Обгрунтовано структурно-функціональне забезпечення 

державного регулювання у сфері загальної середньої освіти в контексті 

реформування його організаційно-економічного механізму, концепт якого 

становить розмежування основних управлінських функцій різних рівнів 

такого регулювання, ключовим серед яких визнано місцевий, на цьому рівні 

мають активно реалізовуватися перспективні форми територіального 

співробітництва щодо забезпечення розвитку такої сфери на основі спільних 

інтересів і цілей (делегування одній територіальній громаді виконання 

завдань від іншої громади у цій сфері з передачею певних ресурсів, реалізація 

спільних проектів, спільне утримання й фінансування відповідних установ 

комунальної власності тощо). 

5. На основі діалектичного підходу та системного методу,   

обґрунтовано та розкрито сутнісні особливості  та систематизація 

теоретичних засад організаційно-економічного механізму державного 

регулювання в системі загальної середньої освіти, що дозволило визначити 

можливі синергетичні ефекти, які відбивають інтегральну характеристику 

економічних, соціальних, педагогічних та інших кінцевих результатів при 

відтворенні знань, що передбачає надання такою системою освіти соціально 

значущого блага, насамперед, на безоплатній основі, яке відзначається 

дифузійним й узагальненим характером і повинно відповідати вимогам часу 

та потребам суспільства. 
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6. Проаналізовано міжнародний досвід розвитку організаційно-

економічного механізму в загальній середній освіті. На основі аналізу 

світового досвіду і вітчизняної практики економічних стосунків, пов'язаних з 

виробництвом і споживанням освітніх послуг, в дисертації робиться 

висновок про необхідність збереження ролі  держави в управлінні 

вітчизняної системи освіти і дублювання механізмів ринкової взаімодії, що 

не завжди спрацьовують в освіті, саморегулювання системи відповідними 

механізмами її адміністративного регулювання. Тому напрями міжнародного 

співробітництва внаслідок реформування освіти України мають сприяти 

вирішенню завдань щодо виведення її на певний рівень міжнародних 

стандартів соціально-сервісної дії та поглиблення процесів європейської 

інтеграції України. 

7. В дисертаційногму дослідженні розкрито сутність і особливості 

організаційно-економічного механізму в загальній середній освіті в сільській 

місцевості, що вказують на необхідність розробки й реалізації проектів щодо 

підтримки функціонування та розвитку системи такої освіти на засадах 

публічно-приватного партнерства, зокрема установлення, правове визнання 

та легітимація взаємозв’язків між усіма зацікавленими учасниками цієї 

системи, забезпечення розподілу функцій, ризиків і відповідальності між 

ними, залучення державними й місцевими органами влади інвестицій в 

об’єкти освітньо-гуманітарної інфраструктури, створення соціокультурних 

центрів на базі шкіл тощо. 
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