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Передмова до видання «Якісна освіта не тільки на папері» 

 
Загальновідомо, що якісна освіта є запорукою економічного зростання і розвитку. 

Водночас, покращення якості і важливості освіти є складним завданням, оскільки не існує 
єдиної політики, яка дозволяє вирішити це питання. Ця публікація сприятиме кращому 
розумінню того, як вдосконалити якість освіти на основі вивчення останнього досвіду 
країн Східної Європи та колишнього Радянського Союзу.  
 

Маючи гарну репутацію завдяки широкому доступу до освіти та високому рівню її 
якості 20 років тому, країни регіону багато зробили для її збереження. Водночас, три 
основних фактори призвели до погіршення якості і важливості освіти. По-перше, спадок 
часів централізованого планування призводить до того, що країни регіону приділяють 
надто багато уваги фінансуванню витрат - наприклад, шкіл та вчителів – а не результатів 
навчання. Ці країни значно відстали у розробці систем, які б дозволяли оцінити кількість 
учнів і успішність подальшого працевлаштування після отримання освіти. Отже, системи 
освіти згаданих країн працюють «всліпу», що надзвичайно ускладнює прийняття 
необхідних політичних рішень. По-друге, існуюча система управління (яка також є 
спадком мину лого ) обмежу є здатність шкіл впливати на у чбовий процес, і не дозво ляє 
місцевим органам змінювати учбові програми для кращого задоволення потреб ринку 
праці. У країнах регіону спостерігається повільний прогрес як у сфері оцінки якості освіти, 
так і запровадженні реформ у галузях управління і підзвітності, на яких зараз базуються 
системи освіти більшості країн світу. Обмеження автономії та відповідальності за 
результати навчання призвело до зменшення стимулів до реформування освіти і, як 
наслідок, до стійкої нестачі кваліфікованих кадрів у більшості країн регіону. По-третє, 
системи освіти все більше нераціонально використовують фінансові ресурси. Наприклад, 
різке скорочення кількості учнів протягом останніх 20 років не призвело до відповідного 
зменшення  класів та кількості вчителів. Як наслідок, фінанси витрачаються на підтримку 
приміщень та о плату  роботи вчителів, а не на більш пріоритетні напрямки. Все згадане 
відноситься не лише до шкіл, але й поширюється на вищу освіту і систему підвищення 
кваліфікації. 

 
Ці обмеження призво дять до  того , що  якість освіти та відпо відальність за р езу льтати 

навчання у регіоні стають все більш сумнівними. Багато учнів отримують неповну 
середню освіту із мінімальними математичними навичками і грамотністю. Існуючі системи 
оцінки якості освіти не здатні виявити проблему своєчасно, а школи і місцеві органи влади 
не мають відповідних стимулів для її вирішення. Для надання учням базових навичок 
вкрай необхідні мотивовані і кваліфіковані спеціалісти, яких важко знайти через низьку 
заробітну плату і надмірну кількість викладацького персоналу. Найбільш складна ситуація 
спостерігається у галузі професійно-технічної освіти, яка сьогодні є непривабливою. Як 
наслідок, якість професійно-технічної освіти погіршилась, а учні обирають інші види 
освіти, що ще більше погіршує ситуацію і призводить до великої нестачі представників 
технічних професій у країнах регіону.  

 
У цій роботі обґрунтовується думка про те, що вдосконалення якості і відповідальності 

в освітній галузі вимагає кардинальних змін. Для початку, системи освіти згаданих країн 
мають серйозно підходити до вимірювання реального рівня знань учнів замість оцінки 
результатів «на вході», сподіваючись що знання прийдуть самі по собі. Це залежить як від 
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викладацького персоналу, так і від тих, хто приймає політичні рішення. Державні 
чиновники мають відмовитись від застарілої системи контролю галузі освіти і надати 
більше стимулів для навчання як у школах, так і у вищих навчальних закладах. Зрештою, 
аби реформи відбулися, необхідно змінити систему фінансування освіти,  зробити її більш 
ефективною. Зокрема, країни регіони не можуть дозволити собі навчання дітей у 
найменших за наповнюваністю класах у світі, а також опалення та освітлення  
напівпорожніх приміщень – тоді, коли ці ресурси вкрай потрібні на інші цілі. 

 
Ми щиро сподіваємось, що ця книга слугуватиме стимулом для дебатів щодо методів 

вдосконалення систем освіти у згаданих країнах та у всьому світі, і таким чином допоможе 
покращити життя кожної людини. 
 
 
 Філіп Ле Уору 

 Віце-президент  
 Регіон Європи та Середньої Азії 

 Світовий банк 
 Вашингтон, Округ Колумбія 
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Це дослідження проводилось під керівництвом Ларса Зондергаарда, який є автором 3 і 
4 розділів, та Мамтою Мурті – автором Загального огляду та 7 розділу. Ян Рутковскі є 
автором 1-шого розділу. Діна Абу-Гаїда підготував 2-гий розділ за участю Крістіана 
Бодевіга і Ларса Зондергаарда; Ларс Зондергаард є автором 4-ого розділу у співавторстві з 
Алексом Ашером. Авторами 4-ого розділу є Крістіан Бодевіг та Сароджині Хіршляйфер. 
На початку роботи над дослідженням співавтором Ларса Зондергаарда був Діна Абу-Гаїда. 
 

Це дослідження є результатом регіональної дослідницької програми, яка була 
розпочата і підтримувалась Департаментом головного економіста регіону Європи і 
Середньої Азії. Автори дослідження виражають подяку двом головним економістам – 
Прадіпу Мітрі та Індерміту Гіллу за їх поради та допомогу підчас написання роботи.  
 

Це дослідження включає дані, що містяться у попередніх публікаціях, авторами яких є 
Майкл Мертаф, Алекс Ашер, Івета Сілова, Андрас Бенедек, Алгерлин Гілл, Ростислав 
Капелюшников, Хакан Ер кан, а тако ж у  р оботі, співаторами якої є Йер жи Вішневський, 
Масиеч Якубовський, Гарі Ентоні Патрінос та Еміліо Ернесто Порта. Ми також вдячні 
Хуану Мануелю Морено та Ніні Арнхолд за зауваження щодо різних чорнових варіантів і 
допомогу у формуванні основного змісту дослідження, а також Алгерлин Гілл за цінну 
допомогу у проведенні дослідження і внесок у деякі розділи роботи. Надія Лепешко і 
Кармен Лауренте підготували схеми і цифрові дані для дослідження. Приносимо подяку 
Пегі МакІнерни та Патріції Карлі за блискучу редакторську роботу, а також Ларрі Форгі, 
який допомагав редагувати 1-ший розділ. 
 

Хочемо подякувати нашим шановним рецензентам: Річарду Марнейну, Аміту Дару, 
Бернарду Хьюгоннеру, Хелсі Роджерс і Манфреду Валенборну. Також ми вдячні за надані 
дані, зауваження і пропозиції багатьох наших колег, а саме: Мохамед Ішан Айвад, Гордон 
Бетчермен, Мері Кенінг, Ісак Фроумін, Сачіко Катаока, Арво Куддо, Тобі Лінден, Лілі 
Мулату, Бояна Начева, Рехана Ріфат Раза, Альберто Родрігез, Марчело Селовскі, Ян 
Садлак, Яміль Салмі, Луіс Крауч та багато інших. За будь-які помилки у цій роботі несуть 
відповідальність виключно її автори. 
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Список абревіатур 
BEEPS Business Environment and Enterprise Performance Survey (Огляд умов 

бізнесу і діяльності підприємств ЄБРР та МБРР) 
CIS Commonwealth of Independent States (Співдружність Незалежних 

Держав, СНД) 
ECA Europe and Central Asia (Європа та Центральна Азія, ЄЦА) 
EU European Union (Європейський союз, ЄС) 
EU10+1 Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва,   

Польща, Румунія, Словацька Республіка, Словенія та Хорватія 
GDP Gross Domestic Product (Внутрішній валовий продукт, ВВП) 
OECD Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
PIAAC Program for International Assessment of Adult Competencies, OECD 

(Програма міжнародної оцінки компетенції дорослих, ОЕСР) 
PISA Programme for International Student Assessment, OECD (Програма 

міжнародної оцінки студентів, ОЕСР) 
PPP Purchasing Power Parity (Паритет купівельної спроможності) 
 
Абревіатури країн у таблицях та схемах: 
ALB Албанія KAZ Казахстан 
ARM Вірменія KGZ Киргизька Республіка 
AUT Австрія LTU Литва 
AZE Азербайджан LUX Люксембург 
BEL Бельгія LVA Латвія 
BGR Болгарія MDA Молдова 

BIH Боснія і Герцеговина MKD 
Колишня Югославська Респ. 
Македонія 

BLR Білорусь MLT Мальта 
CYP Кіпр NLD Нідерланди 
CZE Чеська Республіка NOR Норвегія 
DEU Німеччина POL Польща 
DNK Данія PRT Португалія 
ESP Іспанія ROU Румунія 
EST Естонія RUS Російська Федерація 
FIN Фінляндія SRB Сербія 
FRA Франція SVK Словаччина 
GBR Великобританія SVN Словенія 
GEO Грузія SWE Швеція 
GRC Греція TJK Таджикистан 
HRV Хорватія TKM Туркменістан 
HUN Угорщина TUR Туреччина 
IRL Ірландія UKR Україна 
ISL Ісландія UZB Узбекистан 
ITA Італія   
 
  
Примітка: Ці коди з трьох літер визначені у стандарті ISO 3166, і використовуються для 
представлення країн. 
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1  Якісна освіта не тільки на папері 

 

 

Загальний огляд 
 
Сьогодні країни Європи та Центральної Азії (ЄЦА)1 намагаються впоратись із наслідками 
економічної кризи, яка вразила цей регіон сильніше, аніж інші регіони світу, що 
розвиваються. Посткризові умови сильно відрізняються від тих, що були у попередніх 
роках. Фінансові ресурси стали більш обмеженими і дорогими, а зростання експорту 
стримується потенційно більш низькими темпами росту у країнах-імпортерах. За таких 
умов відновлення і підтримка економічного зростання вимагають проведення реформ, які 
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності і продуктивності праці. Такі реформи 
є особливо важливими при тенденції до скорочення населення працездатного віку у 
багатьох країнах регіону. 
 

Попередній період бурхливого росту у країнах ЄЦА виявив суттєві перешкоди на 
шляху розвитку, особливо відносно професійних навичок працездатного населення (Мітра 
та ін., 2010). Парадоксальним фактом є те, що у регіоні із відносно високими показниками 
у галузі освіти (кількість років шкільної освіти) і якості освіти у початковій школі 
недостатній рівень професійної підготовки виявився однією з основних перешкод на 
шлях у  р озширення діяльності компаній. Цей до ку мент є спр обою відповіді на такі 
питання: Чому компанії регіону ЄЦА постійно стикаються із нестачею кваліфікованих 
випускників? Що роблять країни ЄЦА для вирішення цієї проблеми? 
 

Намагаючись відповісти на ці питання, ми зіткнулися із серйозною проблемою: 
існують дані по кількості студентів, які закінчили навчальні заклади (тобто, по кількості 
виданих дипломів у країнах ЄЦА), але відсутня інформація стосовно того, чи отримають 
випускники середніх та вищих навчальних закладів (після закінчення яких більшість 
випускників у країнах ЄЦА починають працювати) необхідні навички для роботи на ринку 
праці, яку можна було б порівняти із міжнародними показниками. 
  

У дослідженні ми використовували різні джерела даних для обґрунтування тієї 
думки, що низький рівень професійної підготовки у регіоні зумовлений не проблемами із 
доступом до освіти, а її якістю. Головною тезою дослідження є те, що управління освітньої 
галузі міністерствами освіти відповідних країн обмежене багатьма факторами. Існують три 
найважливіші та взаємопов'язані перешкоди на шляху до покращення якості освіти: 
відсутність систематичного отримання даних по ключовим питанням успішного 
застосування професійних навичок (кількість студентів та відсоток тих, хто знайшли 
роботу після завершення навчання), спадок системи централізованого планування та 
неефективне використання ресурсів.  
 
 Нестача даних про кількість студентів та їх успішність на ринку праці після 
завершення навчання ускладнює процес відмови від централізованого планування. 
Міністерства освіти регіону продовжують регулювати діяльність освітньої галузі за 
допомогою детальних нормативів та стандартів. Подібний тип управління призводить до 
нераціонального використання ресурсів і робить галузь не здатною до змін, хоча для 
підготовки сучасних, кваліфікованих кадрів потрібні гнучкі механізми. У цьому 
дослідженні показані прояви цих недоліків та представлені шляхи їх подолання на основі 
світового досвіду та досвіду країн ЄЦА, які вже успішно вирішили подібні проблеми. 
Відповідні рекомендації надані в окремих розділах для середньої, вищої освіти та освіти 
для дорослих.  
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Проблема дефіциту професійних навичок  
 
До закінчення періоду централізованого планування у країнах ЄЦА існувала цілісна 
система освіти. Незважаючи на те, що за останні роки її репутація дещо погіршилась, 
деяким країнам вдалося зберегти важливі досягнення у галузі освіти. Зокрема, зберігається 
високий ступінь охоплення населення на всіх освітніх рівнях. Комуністичний спадок 
особливо помітний у країнах із низьким рівнем доходів, де зберігаються найвищі у світі 
показники охоплення населення середньою освітою для їх рівня доходів. За останні два 
десятиріччя кількість студентів вищих навчальних закладів також швидко збільшувалась, і 
ці показники залишаються високими відносно рівня доходів – за винятком декількох країн 
Співдружності Незалежних Держав (СНД) із низьким рівнем доходів (Азербайджан та 
Узбекистан). 
 

Країни ЄЦА є досить успішними не тільки за показником охоплення населення 
освітою. Багато країн регіону надають якісну освіту у молодших класах. Зокрема, за 
даними проведення міжнародних тестів оцінки успішності учнів у початковій школі та 
молодших класах, учні шкіл багатьох (але не всіх) країн ЄЦА демонструють кращі 
р езу льтати у порівнянні з у чнями країн із аналогічним рівнем дох одів (див. сх ему O.1). 
Наприклад, по тестам з математики Міжнародної програми оцінки студентів PISA 2009 
учні Естонії показували кращі результати у порівнянні з учнями Данії, Швеції, Ісландії та 
Австрії. Для порівняння, внутрішній валовий продукт (ВВП) на душу населення Естонії 
становив $21,6442 у 2008 році, а у кожної з решти згаданих країн – майже вдвічі вище. 
Якість навчання різниться по країнам регіону ЄЦА, наприклад учні молодших класів 
Болгарії, Румунії, Чорногорії, Азербайджану та Киргизької Республіки показують 
недостатній рівень знань в залежності від рівня доходів цих країн. 
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Схема O.1.  Навички читання 15-річних учнів за даними PISA 2009 
 

 

Джерело: База даних PISA 2009 та розрахунки працівників Світового банку на основі 
Бази даних показників світового розвитку.  
Примітка: PISA = Programme for International Student Assessment, OECD (Програма 
міжнародної оцінки студентів, ОЕСР). На схемі представлено криву регресії, що 
представляє прогнозовані PISA бали за навички читання виключно на основі ВВП на 
душу населення у порівнянні із середніми оцінками за навички у країнах Організації 
економічного співробітництва та розвитку (горизонтальна лінія) і ВВП на душу 
населення у 2008 році. Див. "Список абревіатур" зі скороченнями назв країн.  

 
 
 Незважаючи на ці позитивні досягнення у країнах ЄЦА, Огляд умов бізнесу і 
діяльності підприємств Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку 
(BEEPS) показує, що сприйняття компаніями країн ЄЦА перешкод своїй діяльності через 
нестачу кваліфікованих кадрів різко змінилось приблизно у 2005 році.3 До 2008 року 
дефіцит кваліфікованих спеціалістів став другим найбільш згадуваним фактором, який 
перешкоджає економічному росту у всіх країнах регіону (згідно Огляду BEEPS), 
поступаючись тільки розміру податків (дивись схему O.2). У 2008 році в середньому 30 
відсотків компаній назвали рівень освіти та кваліфікації кадрів основною чи суттєвою 
перешкодою їх діяльності. Найбільша кількість компаній що вказували на такі перешкоди 
працювали у країнах СНД із середнім рівнем доходів, де понад 40 відсотків компаній 
скаржились на дефіцит кваліфікованих кадрів. Компанії у західнобалканських країнах 
мали менше подібних труднощів, а у країнах ЄС10+1 та Туреччині спостерігались значні 
коливання у частині компаній, які мали такі проблеми (дані BEEPS, 2008). Хоча рецесія 
частково вирішила проблему нестачі робочої сили, після відновлення економік країн 
регіону попит на кваліфіковані кадри збільшиться знову, і ситуація може погіршитись. 
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Схема O.2  Розподіл компаній регіону ЄЦА, які вважають кваліфікацію працівників 
"основною" чи "дуже серйозною перешкодою", 2008 рік 
 

 

Джерело: Розрахунки авторів на основі даних BEEPS за 2008 рік.  
Примітка: LI – країни із низьким доходом, MI – країни із середнім доходом, х = % компаній (у 
відповідних країнах), які вважають рівень освіти перешкодою. На схемі надані дані, отримані в ході 
четвертого дослідження BEEPS, проведеного у 2008 році (опитано приблизно 11,800 підприємств у 
29 країнах). Див. "Список абревіатур" зі скороченнями назв країн.  
 
 
Чому системи освіти не надають усім професійні навички? 
 
Незважаючи на високий середній рівень охоплення населення освітою і багаторічний 
досвід надання якісних освітніх послуг (при вимірюванні у молодших класах) для рівня 
доходів, нестача кваліфікованих кадрів уповільнює економічний розвиток регіону. 
Остаточно з'ясувати причини цього неможливо, оскільки відсутня важлива інформація. 
Інакше кажучи, немає інформації про якість середньої чи вищої освіти, яку можна було б 
порівняти із міжнародними стандартами – даних про те, чи мають випускники необхідну 
кваліфікацію для сучасного ринку праці.  
 

Існують міжнародні оцінки знань учнів віком до 15 років (зазвичай вік закінчення 
середньої освіти), проте у цьому віці більшість населення країн регіону не починає 
працювати. Окрім цих оцінок у відносно молодому віці, не існує детальної, повністю 
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надійної інформації про знання учнів. Більш того, доступні дані про рівень підготовки 
учнів включають у себе лише базові когнітивні навички, а не поведінкові (такі як робоча 
етика та робота у команді), які роботодавці цінують передусім. Для кращого розуміння 
причин виникнення подібних проблем та шляхів їх вирішення посадовцям необхідно 
ліквідувати нестачу необхідної інформації. Приймаючи до уваги відсутність даних про 
кваліфікацію кадрів, які починають шукати роботу на ринку праці, висновки цього 
дослідження базуються виключно на даних, які є доступними.  
 

Дві проблеми стосовно якості освіти є найбільш гострими у країнах ЄЦА: (1) надто 
багато  у чнів мають низький рівень знань, і (2) системи освіти кр аїн регіо ну не можу ть 
ефективно надавати учням навички у галузі вирішення завдань. Що стосується низького 
рівня знань, то згідно результатів PISA 2009 у всіх країнах ЄЦА (за винятком декількох 
нових членів ЄС) є велика кількість 1 5-річних учнів, навички читання та математичні 
здібності яких є настільки низькими, що їх успішне працевлаштування є дуже сумнівним. 
В той час як вимоги роботодавців стають більш жорсткими навіть для цієї вікової групи, 
низький рівень необхідних навичок цих студентів буде ставати все більш очевидним. Хоча 
у країнах ЄЦА міжнародні оцінювання свідчать про гарні результати навчання учнів у 
початковій школі (4 клас), вони значно погіршуються у учнів, що мають неповну середню 
освіту (8 клас). Це свідчить про те, що системи освіти країн регіону традиційно сильні у 
наданні базових навичок, але мають проблеми у наданні навичок вищого рівня, наприклад 
у галузі вирішення завдань, які все більше цінуються роботодавцями.  
 

Негативною тенденцією є також відсутність стабільних показників покращення 
якості освіти у країнах регіону. Більш того, до 2006 року у багатьох країнах якість освіти 
навіть погіршувалась. Замість того, щоб зменшувати розрив між оцінками їх учнів та 
середніми результатами у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, 
багато країн ЄЦА що проводять міжнародну оцінку знань учнів на згаданому рівні 
продемонстрували відсутність прогресу або навіть регрес у рівні підготовки учнів. Більш 
того, досить ймовірно що у країнах регіону які не проводять відповідну міжнародну оцінку 
ситу ація  ще гірше. Позитивним фактом є те, що  останні р езу льтати PISA (2009) 
засвідчили зворотну тенденцію у 11 країнах ЄЦА і прогрес у порівнянні з результатами 
2006 року (значні досягнення у Болгарії, Румунії, Сербії, Киргизький Республіці та 
Туреччині). Однак у семи країнах регіону і надалі спостерігається негативна тенденція із 
погіршенням результатів у порівнянні із 2006 роком. 
 
 Якість середньої та вищої освіти у країнах регіону також навряд чи покращилась, 
хоча відсутність даних не дозволяє підтвердити це припущення. Оскільки стабільний 
прогрес відсутній на рівні неповної середньої освіти, навряд чи він спостерігається на рівні 
повної середньої освіти (хоча і із затримкою). Раніше набір до вищих навчальних закладів 
був під суворим контролем, і місця у ВНЗ отримували найкращі учні. За останні 20 років 
набір збільшився у два, три чи навіть чотири рази, але це відбулося без забезпечення 
належної якості викладання нових дисциплін та врахування особливостей навчальних 
закладів і потреб сту дентів. Сту денти та їх батьки не мають необхідної інформації для 
обґрунтованого вибору спеціальності. Саме тому зараз невідомо, чи супроводжувалось 
збільшення кількості студентів зростанням якості надання освітніх послуг.  
 

Ті, хто отримав повну середню та вищу освіту можуть не мати необхідних 
професійних навичок. Протягом перших років після зміни режиму система професійно-
технічної освіти (яка до цього випускала понад половину всіх спеціалістів із середньою 
освітою у більшості країн регіону) швидко розвалилася. Учні відмовлялись вступати до 
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професійно-технічних училищ, сподіваючись отримати загальну середню освіту і 
перспективу вступу до вищих навчальних закладів. Можливо, що дисбаланс виявився 
надто сильним – принаймні роботодавці стверджують, що зараз важко знайти випускників 
із тех нічною освітою. Однак, до ти по ки не про ведені рефо рми у професійно-технічних 
закладах з метою забезпечення необхідної якості навчання, заохочувати учнів мабуть 
недоцільно.  
 

Нестача кваліфікованих кадрів спричинена не лише сумнівною якістю офіційної 
освіти. Вона також зумовлена незначним прогресом у наданні працівникам можливостей 
підвищення кваліфікації. Сучасний досвід свідчить про те, що безперервна освіта 
дорослого населення сприяє працевлаштуванню та збільшує продуктивність праці. 
Розвиток цього напрямку має бути пріоритетним для економічного розвитку країн ЄЦА, 
особливо для більш розвинутих країн і країн із важкою демографічною ситуацією – в 
останніх демографічна криза вимагає більш інтенсивної економічної активності робочої 
сили і індивідуальної продуктивності задля забезпечення економічного зростання. 
Більшість країн регіону тільки почали розвивати системи підвищення кваліфікації, що 
потрібно не тільки для успішної конкуренції у світовій економіці, але й для вдалого 
переходу до ринкової економіки. Приймаючи до уваги зростаючі вимоги роботодавців до 
кваліфікації працівників, не можна й надалі ігнорувати питання освіти для дорослих і 
професійного розвитку у країнах ЄЦА. 

 
 
Пріоритетні напрямки 
 
Як вже було згадано, створенню гнучких та ефективних систем освіти у країнах ЄЦА 
перешкоджають три основні фактори. По-перше, системи освіти працюють "всліпу", 
оскільки розробляють політики та приймають управлінські рішення без систематичного 
збору та аналізу даних щодо успішності навчання і подальшого працевлаштування 
студентів та випускників. По-друге, спадок радянських часів призводить до сильного 
централізованого управління школами – посадові особи активно втручаються у процес 
навчання. Майже всі країни ОЕСР ще з 1980-х років почали запроваджувати управління 
освітою, що орієнтоване на результат (див. OECD 2004), хоча із різними темпами. На 
відміну від них у більшості країн ЄЦА продовжують використовуватися принципи 
управління, засновані на дотриманні докладних постанов та фінансування витрат, а не 
результатів навчання. Це призводить до того, що місцевим органам освіти та директорам 
шкіл не вистачає автономії та повноважень для прийняття важливих управлінських рішень 
у власних установах – наприклад, які дисципліни і в якому обсязі можуть обирати учні та 
студенти, скільки потрібно  викладачів. Як наслідок, система не є гнучкою і не відповідає 
ані ринковим потребам, ані коливанням у кількості учнів.  
 

По-трєте, використання фінансових ресурсів у системах освіти країн регіону є 
вкрай неефективним. Це особливо помітно у школах – лише декілька країн скорочували 
кількість вчителів внаслідок зменшення кількості учнів у останні 20 років. Це призвело до 
різкого зменшення співвідношення кількості учнів до вчителів (і до збільшення витрат на 
одного учня) – більшого, ніж будь-де у світі (див. схему O.3). В результаті фінансові 
ресурси використовуються на виплату мізерних зарплат надто великій кількості вчителів 
та опалення напівпорожніх приміщень.  
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Схема O.3 Співвідношення кількості учнів до вчителів початкової школи у країнах 
ЄЦА та інших регіонах світу, 1990–2008 роки 
 

 
Джерело: База даних EdStats, лінійна інтерполяція авторів для пропущених років.  
Примітка: Фактичні дані відмічені крапками. Одна із проблем, пов'язаних із отриманням 
цих даних (як у базі даних Світового банку EdStats, так і в інших міжнародних освітніх 
базах даних) полягає у тому, що неможливо точно встановити, чи надання інформації по 
країнах зазначається за кількістю повних ставок. 
 
 

Слід зауважити, що згадані фактори впливають на країни ЄЦА неоднаково, і 
різняться в залежності від рівня освіти. Однак, жодній країні регіону не вдалося уникнути 
впливу системи централізованого планування.4 Ця система контролювала використання 
ресурсів, тобто перевіряла відповідність детальним нормативам. При цьому міністерства 
освіти не отримували даних стосовно рівня підготовки учнів та студентів.  
 

Вплив згаданих факторів у залежності від рівня освіти найбільш чітко проявляється 
на всіх рівнях до  вищої освіти, оскільки на них витрачається дві третини загального  
фінансування освіти у країнах цьо го  регіону . Їх вплив на вищу освіту є дещо  іншим, 
оскільки цей рівень зазнав глибоких реформ за останні 20 років, за які кількість студентів 
ВНЗ збільшилась у два чи три рази у багатьох країнах (див. Ро зділ 5 ). Через те що  у 
більшості країн ЄЦА поки що не існує сучасної освіти дорослого населення, згадані 
фактори не мо жна об'єктивно  вважати проблемами цієї галу зі. Однак, р екомендації у  
цьому документі стосуються і освіти дорослого населення, оскільки містять поради 
стосовно розвитку і управління цією галуззю у регіоні (див. Розділ 6).  
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Управління освітою, спрямоване на результат 
 
Для усунення негативного впливу вищезгаданих факторів, країни ЄЦА мають 
переорієнтувати освітні системи на досягнення результату. По-перше, необхідно збирати 
більше даних про ефективність навчання, тобто про те що вивчають студенти, яку роботу 
вони знаходять і яку заробітну плату отримують після випуску. Окрім цього, можна 
ско ристатися  досвідо м країн ОЕСР та декількох  країн що  р озвиваються, і здійснити 
перехід від централізованої системи управління до системи, спрямованої на результат. Цей 
перехід передбачає надання більшої автономії основним навчальним закладам і 
оптимізацію механізмів підзвітності – наприклад, у галузі контрактів та бюджетування – 
орієнтація на результати, а не нормативи. При наявності більшої кількості даних про 
результати навчання і більшій автономії основних навчальних закладів, у країнах регіону 
з'являться передумови для кращого задоволення потреб ринку праці і ефективної роботи 
систем освіти. 
 
Акцент на результати навчання і працевлаштування  
Країни ЄЦА отримають користь від оцінювання результатів навчання і працевлаштування, 
оскільки за допомогою отриманої інформації можуть розробляти кращу політику у галузі 
освіти. В цілому існує консенсус щодо базових навичок та уміння, які має забезпечувати 
система освіти. Для їх оцінки існу ють стандартні тести.5 Багато країн регіону вже 
приймають участь у відповідних міжнародних оцінюваннях, але відстають від інших країн 
у проведенні національних оцінювань. Хоча у всіх школах країн ЄЦА застосовуються 
національні системи оцінювання, багато з них тільки починають розвиватися (див. схему 
O.4 ), і на сьо годні є мало  доказів того , що дані цих  о цінювань беру ться до  у ваги при 
визначенні освітньої політики. Національні системи оцінювання використовуються як 
механізм сертифікації, що підтверджує вивчення учнем певної дисципліни і надає право на 
отримання диплому або здобуття повної середньої чи вищої освіти. Оцінювання учнів 
рідко застосовуються для визначення переваг та недоліків системи освіти. 
 

Після закінчення студентами навчальних закладів, міністерства освіти країн ЄЦА 
не займаються систематичним збором, аналізом та розповсюдженням інформації про їх 
працевлаштування. Така інформація є дуже важливою для урядових структур та вищих 
навчальних закладів, оскільки допомагає виявити професії, які користуються великим 
попитом серед роботодавців. Більш того, ці дані допомагають студентам обирати ВНЗ та 
відповідні спеціальності. Деякі країни ОЕСР (такі як Угорщина, Італія, Нідерланди і 
Румунія) можуть слугувати гарним прикладом у цьому питанні. 
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Схема O.4  Оцінювання результатів навчання та використання даних оцінювання у 
країнах ЄЦА, 2009  

 

Джерела: Оцінювання авторів на основі даних UNICEF (2007, таблиця 2.1); участь країн у PISA, 
PIRLS та TIMSS з 1995; результати роботи експертів місцевих представництв Світового банку. Дані 
UNICEF наведені з таблиці "Таблиця 2.1: Статус реформ систем оцінювання та екзаменування, 2006", 
стосовно "Впровадження інших шкільних іспитів або оцінювань (базова освіта)" та "Запровадження 
типової національної системи оцінювання". У цій таблиці UNICEF оцінює прогрес країн, 
використовуючи бали від 0 до 4, де 0 означає "не планується чи не розпочалось", 4 – "працює". Окрім 
цього, у схемі використані дані Світового банку по кількості міжнародних оцінювань, в яких 
приймала участь кожна з країн.  
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Запровадження автономії та підзвітності на основі результатів 
 
Перехід від системи централізованого планування передбачає відмову від детальних 
нормативів на користь відповідальності органів та закладів освіти за результати навчання. 
На центральному рівні це означає, що державні органи освіти країн регіону мають 
відмовитись від певних функцій і взяти на себе інші, завдяки чому можна буде покращити 
результати навчання. Замість того, щоб керувати школами і ремонтувати приміщення, 
центральні уряди країн можуть зосередитись на визначенні цілей, політики та стандартів, 
обов'язків, мобілізації фінансових ресурсів, забезпеченні політичного консенсусу, допомозі 
малозабезпеченим учням та студентам, моніторингу та оцінці якості надання послуг у 
галузі освіти. 
 

Розширена автономія у системах освіти означає передачу повноважень і 
відповідальності до осіб та органів, які більш спроможні вдосконалити якість освіти та 
зробити її сучасною – до місцевих управлінь освіти та органів влади (див. Osborne and 
Gaebler 1992). Саме вони мають нести відповідальність за покращення результатів 
навчання більшої частини учнів та студентів. Для ефективної роботи на місцевому рівні і 
поліпшення результатів, міністерства освіти визначають загальну мету, доводять до відома 
всіх зацікавлених сторін хто за що відповідає і хто кому підзвітний, і забезпечують 
розуміння та інформованість про відповідну систему. 

 
Державні органи освіти можуть розширити автономію місцевих «гравців», що 

працюють у сфері шкільної освіти, надавши їм більше повноважень при прийнятті рішень 
стосовно їх роботи та виконання бюджету, послабити обмеження щодо наповнюваності 
класах. Більша автономія особливо потрібна у сфері професійно-технічної освіти. 
Навчальним закладам цієї галузі слід надати можливість розширювати чи скорочувати 
учбові курси в залежності від потреб студентів та роботодавців, а не обмежувати їх 
суворими нормами.  
 

Водночас, державним органам освіти слід запровадити низку механізмів контролю та 
підзвітності, оскільки школи мають нести відповідальність за якість навчання. Серед 
потенційних механізмів контролю можна назвати наступні: створення шкільних рад за 
участю батьків та представників місцевої громади, які контролюватимуть прийняття 
рішень; надання школами плану розвитку із зазначенням сильних та слабких сторін кожної 
шко ли, а також плану дій для по кращення ситу ації; підгото вка пр ото колів, що  містять 
основні показники ефективності роботи школи; застосування санкцій проти шкіл із 
низькими показниками ефективності і заохочення шкіл із високими показниками. В 
останньому випадку під школою із високими показниками слід розуміти такий заклад, що 
забезпечує високі результати навчання всіх учнів, включаючи дітей з малозабезпечених 
родин та меншин.  

 
Слід зауважити, що надання більшої автономії та ефективна система підзвітності 

навр яд чи бу ду ть можливими у системі шкільної освіти без вирішення проблеми 
деморалізації вчителів, якою мають займатися ті особи та установи, що визначають 
освітню політику у країнах регіону. Це буде можливим завдяки скороченню кількості 
вчителів, підвищенню їх заробітної плати та кваліфікації, поліпшенню умов праці.  
 

На рівні вищої освіти надання більшої автономії та ефективна система підзвітності є не 
менш важливими. У багатьох країнах регіону вищі навчальні заходи отримали більшу 
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автономію – переважно у нових країнах-членах ЄС і, дещо менше, у країнах південно-
східної Європи, Російській Федерації та Україні. У процесі відмови від управлінських 
повноважень перед цими країнами зараз постає головна (але не єдина) проблема 
удосконалення академічної та фіскальної незалежності. В інших країнах ЄЦА, особливо у 
Білорусі та більшості країн СНД із низьким рівнем доходів перехід від старої системи 
управління вищою освітою ще має відбутися. Перед цими країнами стоїть комплексна 
проблема розширення автономії ВНЗ із одночасним запровадженням механізмів 
підзвітності і фінансуванням на основі ефективності навчального процесу. Що стосується 
процесів моніторингу та оцінки якості послуг, всі країни регіону мають проблеми. Інакше 
кажучи, всім країнам слід докласти значних зусиль для удосконалення збору даних по 
навчальному процесу і результатам працевлаштування. 

 
Хоча проблема автономії ВНЗ залишається у багатьох країнах ЄЦА, урядовцям та 

органам освіти слід вирішувати її тільки після того, як вони передадуть повноваження 
ВНЗ і організують гнучке фінансування. Країнам регіону, які ще не розпочали реформи 
вищої освіти слід запроваджувати автономію та підзвітність як взаємопідтримуючі 
інструменти. Потрібно не лише надати автономію класичним, традиційним університетам, 
але й організувати у них більш практичні та підзвітні керівництво та управління.  
 

Приймаючи до уваги відносно слабкі інституційні потужності країн регіону (в тому 
числі це стосується органів контрою за якістю освітніх послуг, які або лише нещодавно 
утворені, або взагалі відсутні), урядовцям та органам освіти можливо знадобиться 
застосовувати багато різних допоміжних заходів для посилення відповідальності за 
результати навчання. Ці заходи включають укладання рейтингів, відстеження показників і 
створення сприятливих умов для посилення участі приватного сектора. Цілковитий 
розрахунок на органи забезпечення якості послуг для моніторингу швидкого 
секторального розвитку є досить ризиковим – створення таких органів має бути лише 
частиною комплексної системи заходів.  
 

Краща ефективність використання ресурсів завдяки фінансуванню на основі 
результатів 

 
Управління системою шкільної освіти на основі результатів означає перехід від негнучкого 
постатейного бюджетування до більш активного використання делегованих бюджетів із 
відповідними стимулами (фінансування на кожного учня – вже практикується у більшості 
країн ЄЦА). Більш гнучке та розумне фінансування у формі одноразових грантів (на основі 
контракту чи отриманих результатів) може надаватися учбовим закладам за досягнення 
узгоджених результатів навчання. Таке фінансування не тільки надає місцевим 
управлінням у галузі освіти необхідну гнучкість у їх діяльності, але й привертає їх увагу до 
результатів навчання.  
 

Окрім фінансування на основі результатів, покращення фінансової ефективності 
середньої освіти вимагатиме збільшення кількості учнів у класах, оптимізацію роботи шкіл 
і вирішення проблеми надмірної кількості персоналу. На рівні вищої освіти декілька країн 
ЄЦА (наприклад Польща і Румунія) вже запровадили фінансування на кожного студента, 
забезпечуючи орієнтацію на результати навчання. Решті країн регіону знадобиться 
запроваджувати фінансування на основі результатів для покращення ефективності витрат в 
цій галузі.  
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Якщо країни ЄЦА бажають одночасно посилити свою участь у міжнародному 
оцінюванні і покращити якість вищої освіти, їм знадобляться більші обсяги приватних 
ресурсів – витрати на вищу освіту у регіоні є надто великими. Мобілізація приватних 
ресурсів допоможе отримати кращі результати у вищій освіті двома шляхами: 
(1) посилення конкуренції – більш гнучкі та сучасні приватні заклади допоможуть 
інноваціями державним закладам, та (2) посилення зацікавленості студентів у навчанні. 
Коли сту денти та їх батьки платять за освіту , вони зазвичай більш вибагливі до  її якості. 
Не існує ідеального розміру фінансування вищої освіти, як і не існує ідеального поєднання 
державних та приватних джерел фінансування. Це співвідношення є різним у країнах.  
 

Основа системи освіти дорослих 

На відміну від середньої та вищої освіти, система освіти дорослого населення 
майже відсутня у більшості країн регіону. Побудова такої системи вимагатиме 
переходу від державних освітніх програм до ефективно регульованих приватних та 
державних закладів, що надають послуги освіти працюючому та безробітному 
населенню. Уряди країн ЄЦА і надалі будуть приймати участь у наданні послуг 
освіти для безробітних, часто шляхом підписання відповідних контрактів із 
приватними закладами. Політика, спрямована на вирішення проблем на ринку 
праці у цій галузі є особливо важливою для закладення основи ефективної системи 
освіти дорослого населення. Загалом, для досягнення успіху потрібні тісні 
координація та партнерство між урядовими організаціями та приватним сектором, а 
також надання права голосу роботодавцям при визначенні відповідної політики. Як 
тільки система освіти дорослого населення буде побудована, уряди країн зможуть 
керувати нею шляхом моніторингу якості навчальних програм, надання автономії в 
обмін на підзвітність і більш ефективного державного фінансування галузі. 
 

Розвиток системи освіти дорослого населення є пріоритетом для розвинутих країн 
регіону, у яких спостерігається демографічний спад. Їх завданням є забезпечення 
надійного функціонування існуючих координаційних механізмів, а також використання 
регулювання та фінансування для створення системи освіти дорослого населення, 
орієнтованої на приватний сектор. Основним завдання для менш розвинутих країн регіону, 
де зменшується населення (багато країн південно-східної Європи та країн СНД із середнім 
рівнем доходу) є розробка рамок системи освіти дорослого населення, а також створення 
необхідних  інстру ментів для їх виконання (наприклад, механізми координації, початкові 
кроки у напрямку регулювання). Для країн цієї ж групи, у яких демографічний спад 
відсутній (країни СНД із низьким рівнем доходу та Албанія) більш ефективним може 
виявитися обмеження роботи з розробки таких заходів та механізмів координації. Для 
країн-учасників Програми міжнародної оцінки компетенції дорослих, ОЕСР (PIAAC) 
першим важливим кроком стане усвідомлення рівня професійних навичок робочої сили. 
 
Висновки 
 
Процес переходу до системи надання якісних послуг освіти у країнах ЄЦА потребує часу. 
Просте очікування на те, що  він розпочнеться сам по собі лише відкине ці країни назад, і 
вони не зможуть забезпечувати свої економіки кваліфікованими кадрами, що потрібно для 
конкуренції на світових ринках. Загалом, набагато більш інтенсивна участь в оцінюваннях 
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результатів навчання потрібна на всіх освітніх рівнях. Урядовці та органи освіти мають 
визначити сильні та слабкі сто рони своїх  систем і ро зро бити ефективні зах оди для 
покращення ситуації. Якщо діяльність центральних урядів буде сфокусована на стратегії 
розвитку, системних цілях та регулюванні, їм не доведеться займатися управлінням на 
місцях, а лише оцінювати результати. 
 

У школах цей процес вимагатиме фінансування на кожного учня, більшої автономії та 
відповідальності за результати навчання. У системі вищої освіти посилення 
відповідальності навчальних закладів вимагатиме більш ефективної роботи механізмів 
контролю якості, таких як більш активне розповсюдження інформації про навчання та 
результати працевлаштування (відстеження показників, укладання рейтингів ВНЗ) для 
того, щоб студенти робили зважений вибір спеціальності. Існуюче фінансування освіти 
слід посилити завдяки заснованому на результатах бюджетуванню і, де це виправдано, 
більшій автономії. Хоча системи освіти дорослого населення є дуже важливими для країн 
регіону, їх пріоритетність в окремих країнах залежатиме від економічних, демографічних 
умов та можливо більш нагальних проблем у галузі освіти. Водночас, всі країни регіону 
можуть розпочати роботу із розробки узгодженої стратегії розвитку системи освіти 
дорослого населення. 
 
 
 
Примітки 
 
1. Країни регіону Європи та Центральної Азії: Албанія, Вірменія, Азербайджан, 

Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія, 
Грузія, Угорщина, Казахстан, Косово, Киргизька Республіка, Латвія, Литва, 
Колишня Югославська Республіка Македонія, Молдова, Чорногорія, Польща, 
Румунія, Російська Федерація, Сербія, Словацька Республіка, Словенія, 
Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Україна, Узбекистан.  

2. Скориговано за показником Паритету купівельної спроможності.  
3. Огляд умов бізнесу і діяльності підприємств ЄБРР та МБРР (BEEPS) надає коротку 

характеристику перешкод ведення бізнесу, заявлених компаніями країн ЄЦА. 
Опитування проводилися у майже всіх країнах регіону у 1999, 2002, 2005 та 2008 
роках. Обстежувані групи обирались методом випадкової вибірки з національного 
реєстру компаній, і включають у себе промисловий сектор і сектор надання послуг. 

4. Слід зазначити, що Туреччина не була соціалістичною країною, але значною мірою 
діє "всліпу", і не проводила відповідних реформ системи освіти, яка була б 
орієнтована на результат.  Питання ефективності видатків, однак, є різні.  Див. 
Світовий банк (World Bank) 2005a. 

5. Хоча використання оцінювань навчального процесу не завжди буває точним, за 
останні роки методики тестування були значно вдосконалені. Тести стали 
точнішими і більш ефективними при оцінюванні результатів навчання, ніж раніше.



 

 

 


