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АНОТАЦІЯ  

 

Лейбович А.В. Формування ресурсного потенціалу України на засадах 

розвитку загальної середньої освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 (Економіка). – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2020.  

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – систематизація теоретичних засад та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо розробки напрямів формування ресурсного 

потенціалу України на засадах розвитку загальної середньої освіти.   

На основі критичного аналізу підходів до трактування поняття 

«ресурсний потенціал регіонів» встановлено, що це поняття в широкому 

значенні розглядається, з одного боку, як сукупність можливостей і засобів 

регіонів, що беруть участь у виробництві регіонального продукту, з іншого – як 

сукупність можливостей і засобів регіонів, які беруть участь у споживанні 

регіонального продукту. Запропоновано розглядати «ресурсний потенціал 

регіонів», як складну систему з розгалуженою структурою, із сукупністю 

взаємопов’язаних наявних природних, виробничих, трудових, фінансових, 

інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інформаційних ресурсів, 

використання яких забезпечує одержання економічного ефекту. Встановлено, 

що ресурсний потенціал є основою розвитку економіки країни та її регіонів.  

Завдання підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом 

регіону полягає в тому, щоб за умови урахування тісного взаємозв’язку між 

складовими ресурсної системи регіону вдосконалювати методи управління 

ними та підвищувати їх ресурсоефективність та цілісність. При дефіциті 

певного виду ресурсів необхідно забезпечити їх належну компенсацію.  

Сучасні наукові дослідження закордонних економістів та освітян 

дозволили встановити ряд важливих положень. Загальною закономірністю 



3 

 

інвестування в освіту як на макро-, так і на мікрорівні виступає «Закон 

зниження ефективності при зростанні витрат на освіту». У світі відбуваються 

тенденції до скорочення питомої ваги соціальної віддачі освіти за умови 

зростання національного доходу. Одним із прикладів, що підтверджує 

зазначений факт, є існуюча істотна різниця в ефекті від вкладень в освіту в 

багатьох економічно-розвинених країнах і в країнах третього світу. 

Доведено, що для формування, регулювання і проведення державної 

політики в галузі освіти і науки частковий вияв загального закону зниження 

віддачі ресурсів для освіти, а саме – зростаюча продуктивність людського 

капіталу, тягне за собою істотні наслідки. Зокрема, цей феномен означає, що 

більш відчутний економічний ефект для суспільства буде досягнуто при 

організації загальної грамотності населення, тобто за якісної загальної 

середньої освіти, ніж підготовка суперінтелектуалів при наявності неграмотної 

більшості населення. 

Зазначено, що важливим питанням оцінки ресурсного потенціалу країни 

та регіонів є визначення загального показника або системи показників, за 

допомогою яких варто оцінювати такий потенціал. Багато науковців вважають 

за доцільне застосування єдиного інтегрального показника, який буде 

враховувати часткові показники.  

Встановлено, що є певні недоліки у використанні інтегральних, загальних 

показників, які можуть ґрунтуватися на суб’єктивній оцінці і пов’язані із 

практичним використанням цих показників для визначення впливу загальної 

середньої освіти на формування ресурсного потенціалу регіону. З огляду на 

складність розрахунку інтегрального показника концептуальний підхід до 

рейтингового оцінювання галузі загальної середньої освіти. Кількісний вимір 

сукупного ресурсного потенціалу базувався на таких концептуальних 

положеннях: 1) потенціал складається із суми ресурсів, які залучені або можуть 

бути залучені в діяльність, відображаючи сукупні економічні можливості 

регіону; 2) потенціал є системою функціональних відносин між його 

складовими як реального, так і ймовірного рівня можливостей, ураховуючи 
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існуючі та перспективні взаємозв’язки; 3) потенціал є динамічною системою в 

просторі й часі, має властивість до мобілізації ефективного використання для 

досягнення поставленої мети; 4) ресурсний потенціал повинен досліджуватись 

та розглядатись і в ресурсному, і в результативному напрямі визначенням в 

його складі активної і пасивної (резервної) частин. 

Побудовано модель діяльності шкільної методичної служби ЗЗСО, що, на 

відміну від існуючих моделей, передбачає зовсім іншу ієрархію управлінської 

структури ЗЗСО і вказує на той факт, що саме вчитель (автономність) є 

головним суб’єктом, за допомогою якого і будується вся організаційно-

методична інноваційна структура навчального закладу – від розробки до 

розвитку, що має вкінці економічний ефект (технологічна ефективність → 

інноваційний розвиток і прискорення темпів науково-технологічного прогресу, 

соціально-економічна ефективність → підвищення продуктивності праці, 

підвищення рівня життя, економічна стабільність, рівність, культурний 

розвиток та економічна ефективність → скорочення витрат та окупність витрат, 

підвищення продуктивності праці та зростання ВВП).  

Обґрунтовано напрями подальшого реформування української середньої 

школи, які, на відміну від наявних, побудовані на основі аналізу першого року 

апробації введення реформи «Нова українська школа» (НУШ) у дію, що дасть 

змогу більш якісно коригувати плани щодо подальшого реформування НУШ та 

отримати високий технологічний рівень розвитку, потужний кадровий 

потенціал, новітнє навчально-методичне й інформаційне забезпечення ЗЗСО та 

безліч перспектив для учнів. 

Встановлено, що роль освіти визначається відповідним потенціалом та 

ресурсами, але вчені не дійшли до єдиного висновку стосовно того, яку 

методику доцільно застосовувати для оцінювання ресурсного потенціалу 

регіонів. З огляду на важливість формування ресурсного потенціалу регіону на 

засадах розвитку загальної середньої освіти, важливо запропонувати 

методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу регіонів з урахуванням 

моделі розвитку середньої освіти. 
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Для ефективного використання ресурсного потенціалу постійно існує 

потреба у вдосконаленні внутрішніх механізмів господарювання, поліпшенні 

зовнішніх зв’язків між освітою та соціальним середовищем. Обчислення 

економічної ефективності ґрунтується на порівнянні величини витрат і віддачі 

ресурсів з метою визначення прибутковості. Доведено, що економічна 

ефективність освітньої галузі не врахована багатьма вченими-економістами, які 

здійснювали  свої дослідження на прикладі інших галузей, і тому не 

передбачено непрямі економічні та неекономічні вигоди. Тому визначення 

соціально-економічної ефективності освітньої діяльності потребує аналізу 

комплексу показників для отримання виваженого результату. На основі вище 

зазначеного розроблено комплекс показників на мікро- та макрорівнях, які 

мають істотне значення для розвитку навчального закладу ЗСО та ресурсів, що 

характеризують саме «економічну ефективність», «соціально-економічну 

ефективність» та «технологічну ефективність». 

Встановлено важливість практичного підходу до формування методик 

прогнозування ресурсного потенціалу на регіональному рівні. Удосконалено 

прогнозну модель оцінки ресурсного потенціалу на основі факторної 

економетричної моделі, параметри якої оцінено за допомогою методології 

найменших квадратів, що дозволяє визначити резерви підвищення соціально-

економічних питань з урахуванням розвитку середньої освіти.   

Враховуючи те, що людський капітал є складною динамічною 

економічною категорією та має достатньо складну внутрішню структуру, було 

побудовано концепцію розвитку людського капіталу регіонів у галузі середньої 

освіти. Концепція містить такі моделі: модель кількісного оцінювання 

людського потенціалу особистості працівника; модель мотивації розвитку 

людського потенціалу особистості працівника з точки зору зближення оцінок 

реального образу працівника і ідеальних образів працівника й працедавця; 

модель мотивації розвитку людського потенціалу особистості працівника з 

урахуванням витрат; модель прийняття рішень щодо доцільності подальшої 

праці та розвитку людського потенціалу працівника.  



6 

 

Обґрунтовано, що заклади ЗСО суттєво впливають на ресурсний 

потенціал регіонів, тому з метою визначення кількісного впливу загальної 

середньої освіти на ресурсний потенціал регіонів була побудована когнітивна 

модель формування ресурсного потенціалу та проведено імітаційний 

експеримент. До моделі було включено фактори, поділені на дві основні групи: 

ті, що характеризують економічного агента в розрізі галузі середньої освіти 

(суб’єктивне уявлення про цінності власних рішень економічного агента та їх 

вплив на ресурсний потенціал регіонів, примус до прийняття рішення, або 

рівень впливу соціуму на індивіда, власні інтенції, сформовані впродовж 

отримання середньої освіти, обов’язки економічного агента щодо формування 

ресурсного потенціалу регіонів, зокрема відповідальне виконання своїх 

професійних обов’язків, дбайливе ставлення до довкілля); ті складові, що 

характеризують ресурсний потенціал регіонів (інфраструктурна,  

інституційна, природна, виробнича, фінансова, трудова, ринкова, соціальна, 

інвестиційна).  

На основі спроєктованої та побудованої когнітивної моделі, що 

відображає фактори, які впливають на ресурсний потенціал регіонів, було 

визначено, що найбільший вплив здійснюють фінансова, ринкова, соціальна, 

інвестиційна та інституціональна складові. Визначено, що якісна середня освіта 

вкрай важлива, бо саме вона формує рівень впливу соціуму на індивіда, 

відповідні власні інтенції, а також обов’язки економічного агента щодо 

формування ресурсного потенціалу регіонів. Саме ці зазначені змінні в 

результаті імітаційного експерименту, проведеного на базі когнітивної моделі, 

здійснили найбільший вплив на ресурсний потенціал регіону. 

Ключові слова: загальна середня освіта, ресурси, рейтингове оцінювання, 

нова українська школа, концепція, ресурсний потенціал регіону, прогнозування, 

регіональний розвиток, ефективність, принципи, державне управління. 
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ABSTRACT 

  

Leibovych A.V. Formation of Ukrainian resource potential in terms of the 

development of general secondary education. – The qualification scientific work on 

the manuscript copyright.  

The thesis for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 051 

(Economics). – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

This thesis provides a theoretical generalization and a new solution to the 

scientific problem, which is the systematization of theoretical principles and 

substantiation of practical recommendations for the development of directions of the 

resource potential of Ukraine on the basis of general secondary education. 

Based on a critical analysis of approaches to the interpretation of the concept of 

the «resource potential of regions», it has been established that in a broad sense this 

concept is considered, on the one hand, as a set of opportunities and means of regions 

involved in regional production and, on the other hand, as a set of opportunities and 

means of regions involved in the consumption of regional product. It has been 

proposed to consider the «resource potential of regions» as a complex system with a 

branched structure, with a set of interconnected available natural, industrial, labour, 

financial, investment, innovation, infrastructure and information resources, the use of 

which provides the economic effect. It has been established that the resource potential 

is the basis for the development of the economy of the country and its regions.  

The task of improving the efficiency of resource management of the region is 

to take into account the close relationship between components of the resource 

system of the region to improve methods of managing them and to increase their 

resource efficiency and integrity. If there is a shortage of certain types of resources, it 

is necessary to ensure their proper compensation.  

Modern scientific studies of foreign economists and educators have established 

a number of important provisions. The common pattern of the investing in education 

at both the macro and micro levels is the «Law of the efficiency reduction with 

increased education costs». There are tendencies in the world to reduce the share of 
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the social impact of education with the growth of national income. One example that 

confirms this fact is the significant difference in the effect of investment in education 

in many economically developed countries and in third world countries. 

It has been proved that for the formation, regulation and implementation of 

state policy in the field of education and science, the partial manifestation of the 

general law of reducing the return on resources for education, namely, the increasing 

productivity of human capital, entails significant consequences. In particular, this 

phenomenon means that a more tangible economic effect on society will be achieved 

in the organization of general literacy, i.e. with quality general secondary education, 

than the training of superintellectuals in the presence of an illiterate majority of the 

population. 

It has been noted that an important issue in assessing the resource potential of 

the country and regions is to determine the overall indicator or system of indicators 

by which to assess such potential. Many scientists consider it appropriate to use a 

single integrated indicator that will take into account partial indicators.  

It has been established that there are certain shortcomings in the use of 

integrated, general indicators, which can be based on the subjective assessment and 

are related to the practical use of these indicators to determine the impact of general 

secondary education on the formation of the resource potential of the region. Given 

the complexity of calculating the integrated indicator, the conceptual approach to the 

rating of general secondary education has been improved. The quantitative 

measurement of total resource potential has been based on the following conceptual 

provisions: 1) potential consists of the sum of resources that are or may be involved 

in the activity, reflecting the aggregate economic opportunities of the region; 2) 

potential is a system of functional relations between its components of both real and 

probable level of capabilities, taking into account existing and future relationships; 3) 

potential is a dynamic system in space and time, has the property to mobilize 

effective use to achieve the goal; 4) resource potential should be studied and 

considered both in the resource and in the effective direction by determining the 

active and passive (reserve) parts in its composition. 
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The model of activity of school methodical service of the Institutions of 

General Secondary Education which, unlike existing models, provides absolutely 

other hierarchy of administrative structure of the Institutions of General Secondary 

Education and points to the fact that the teacher (autonomy) is the main subject by 

means of which all organizational and methodical innovative structure of the 

educational institution: from design to development, which ultimately has the 

economic effect (technological efficiency → innovative development and 

acceleration of scientific and technological progress, socio-economic efficiency → 

increasing labour productivity, improving living standards, economic stability, 

equality, cultural development and economic efficiency → cost reduction and cost 

recovery, increased productivity and growth of GDP). 

The directions of further reform of the Ukrainian secondary school have been 

substantiated, which, in contrast to the existing ones, are based on the analysis of the 

first year of testing the introduction of the reform «New Ukrainian School» (NUS), 

which will allow to better adjust the plans for further reform of the NUS and get a 

high technological level of development, strong human resources, the latest 

educational and methodological and information support by the Institutions of 

General Secondary Education and many prospects for students. 

It has been established that the role of education is determined by the relevant 

potential and resources, but scientists have not come to a single conclusion in which 

methodology should be used to assess the resource potential of regions. Given the 

importance of forming the resource potential of the region on the basis of the 

development of general secondary education, it is important to propose a 

methodological approach to assessing the resource potential of the regions, taking 

into account the model of secondary education development. 

In order to effectively use the resource potential, there is a constant need to 

improve internal management mechanisms, improve external links between education 

and the social environment. The calculation of economic efficiency is based on a 

comparison of the cost and return on resources in order to determine profitability. It 

has been proved that the economic efficiency of the education sector is not taken into 
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account by many economists who have made their studies on the example of other 

industries and therefore does not provide indirect economic and non-economic 

benefits. Therefore, determining the socio-economic efficiency of educational 

activities requires the analysis of a set of indicators to obtain a balanced result. Based 

on the above, a set of indicators at the micro and macro levels has been developed, 

which are essential for the development of the general secondary education 

institutions and resources that characterize «economic efficiency», «socio-economic 

efficiency» and «technological efficiency». 

The importance of a practical approach to the formation of methods for 

forecasting resource potential at the regional level has been established. The forecast 

model for resource potential assessment based on the factor econometric model has 

been improved, the parameters of which have been estimated using the least squares 

methodology, which allows to determine the reserves for increasing socio-economic 

issues taking into account the development of secondary education.  

Given the fact that human capital is a complex dynamic economic category and 

has a rather complex internal structure, the concept of human capital development of 

the regions in the field of secondary education has been built. The concept contains 

the following models: a model of quantitative assessment of the human potential of 

the employee; model of motivation of the development of human potential of the 

personality of the worker from the point of view of the convergence of estimations of 

a real image of the worker and ideal images of the worker and the employer; model 

of motivation of the development of human potential of the personality of the worker 

taking into account expenses; model of decision-making on the feasibility of further 

work and development of human potential of the employee.  

It has been substantiated that general secondary education institutions 

significantly affect the resource potential of regions, so in order to determine the 

quantitative impact of general secondary education on the resource potential of 

regions, the cognitive model of resource potential formation has been built and the 

simulation experiment has been conducted. The model includes factors that are 

divided into two main groups: those that characterize the economic agent in terms of 
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secondary education (subjective perception of the value of the economic agent’s own 

decisions and their impact on the resource potential of regions, coercion to make a 

decision or the level of influence of society on the individual, their own intentions 

formed during secondary education, responsibilities of the economic agent to form 

the resource potential of the regions, in particular, responsible performance of their 

professional duties, careful attitude to the environment); those components that 

characterize the resource potential of the regions (infrastructure, institutional, natural, 

production, financial, labour, market, social, investment).  

Based on the designed and constructed cognitive model, which reflects the 

factors that affect the resource potential of the regions, it has been determined that the 

greatest influence is exerted by the financial, market, social, investment and 

institutional components. It has been determined that high-quality secondary 

education is extremely important, because it forms the level of society’s influence on 

the individual, the corresponding own intentions, as well as the responsibilities of the 

economic agent to form the resource potential of the regions. These variables, as a 

result of a simulation experiment conducted on the basis of a cognitive model, have 

had the greatest impact on the resource potential of the region. 

Key words: general secondary education, resources, rating assessment, new 

ukrainian school, concept, resource potential of the region, forecasting, regional 

development, efficiency, principles, public administration.  
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ВСТУП 

  

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасних умовах 

господарювання, коли  вплив макро- і мікроекономічних факторів на розвиток 

національної економіки є нестабільним, формування ресурсного потенціалу та 

оцінка поточних перспективних можливостей регіону стає одним із 

першочергових завдань управління та регулювання національної економіки, 

збалансування потенціалу зовнішнього середовища з можливостями регіону з 

метою досягнення перспективних та поточних запланованих завдань і з метою 

виживання в умовах жорсткої конкуренції. 

На сучасному етапі господарювання, коли ринкове середовище висуває 

свої умови, які є дедалі жорсткішими, конкурентоспроможність регіону 

забезпечується насамперед впровадженням інновацій, нових технологій та 

трансформацією наявних. Утім, для розбудови й зміцнення ресурсного 

потенціалу актуальним також є підвищення ефективності наявних ресурсів і 

зниження затрат на виробництво, підвищення якості товарів. 

Конкурентне господарювання – це найбільш дієвий механізм відтворення 

ринкової рівноваги, що є неможливим без оптимального та всебічного 

використання ресурсного потенціалу регіону. 

З огляду на це, проблема підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу регіону є досить актуальною і залишається цікавою для 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Проблемам розвитку 

наукових основ теорії та практики ресурсного потенціалу в науковій літературі 

присвячено багато праць. Особливо велика увага приділялась  

їм упродовж ХХ століття. Широко відомі праці зарубіжних науковців: 

К. Аладефреда, Вебера,  В. Врума, Ф. Герцбергера, Е. Лоулера, Д. Мак-

Клелланда, А. Маршала, Н. Петті, А. Сміта, Ф. Тейлора, А. Файоля.  

Серед вітчизняних науковців, які здійснювали дослідження проблем 

організації ресурсного потенціалу, варто відзначити В. Абрамова, Д. Бабміндру, 
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С. Бандура, О. Гальцову, М. Грачева, І. Грозного, А. Колота, А. Переверзєву, 

С. Савіна, А. Саденко, В. Семенова, Л. Фролова, Г. Хаєта, А. Череп, Л. Шаруга.  

Проблеми виховання і підготовки молодих кадрів завжди були предметом 

дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, що належать до різних 

наукових шкіл. Деякі аспекти їх вирішення знайшли своє відображення у 

працях С. Бєляєвої, М. Виноградського, М. Журавльова, Дж. Іванцевича, 

А. Кибанова, В. Колпакова, А. Лобанова, С. Михайлова, М. Мурашко, С. Синка, 

А. Чикуркової, С. Шекшня, О. Шканової, Г. Щокіна, О. Щура та ін.  

Проте досі залишаються не проаналізованими достатньо важливі питання, 

зокрема, засади розвитку середньої освіти, які б сприяли розвитку ресурсного 

потенціалу регіону.  

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

економічного факультету Запорізького національного університету за темою 

«Методологічні засади формування стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання регіонів та держави» (номер державної реєстрації 

0114U002644). Особисто автором розроблено пропозиції щодо використання 

методів управління розвитком загальної середньої освіти для формування 

ресурсного потенціалу регіонів України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо 

формування ресурсного потенціалу країни та регіону з урахуванням 

функціонування та розвитку загальної середньої освіти.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки і 

вирішення таких завдань: 

− узагальнити теоретичні та методичні засади щодо визначення поняття 

«ресурсний потенціал регіонів»; 

− розробити концептуальний підхід до рейтингового оцінювання галузі 

загальної середньої освіти;  
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− визначити роль ресурсного потенціалу галузі загальної середньої освіти 

для розвитку національної економіки України та обґрунтувати напрями 

подальшого реформування української середньої школи;  

− дослідити особливості розвитку середньої освіти як в регіональному, 

так і загальнодержавному аспектах; 

− запропонувати модель діяльності шкільної методичної служби ЗЗСО; 

− розробити методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу регіонів 

з урахуванням моделі розвитку середньої освіти;  

− розробити прогнозну модель оцінки ресурсного потенціалу на основі 

факторної економетричної моделі; 

− запропонувати когнітивну модель формування ресурсного потенціалу 

та провести імітаційний експеримент.  

Об’єктом дослідження є процеси відтворення ресурсного потенціалу 

країни та регіону. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних питань щодо ефективності формування ресурсного потенціалу 

країни та регіонів з урахуванням функціонування та розвитку загальної 

середньої освіти. 

Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу  

дисертаційної роботи становили результати наукових досліджень зарубіжних та 

вітчизняних учених з питань ефективного функціонування регіонального 

сектора економіки, формування ресурсного потенціалу України на засадах 

розвитку загальної середньої освіти, фундаментальні положення економічної 

теорії.  

У процесі виконання дисертаційної роботи застосовувалися такі методи 

економічних досліджень: абстрактно-логічний метод – для удосконалення 

понятійного апарату «ресурсний потенціал регіонів» (підрозділ 1.1); 

економічний, факторний аналіз, рейтинговий метод – при здійсненні оцінки 

ресурсного потенціалу як у державному, так і в регіональному розрізі 

(підрозділи 1.2, 1.3); порівняльний аналіз, економіко-статистичний метод – 
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при зіставленні ефективності роботи закладів загальної середньої освіти, для 

виявлення змін у ресурсному потенціалі регіонів України (підрозділи 2.1, 2.2, 

2.3); рейтинговий та індексний метод, метод порівняння та логічного 

узагальнення, метод економіко-математичного моделювання – для розрахунку 

поточних та порівняльних показників для рейтингової оцінки приватних шкіл 

(підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); графічний метод – для наочної візуалізації даних 

результатів досліджень (усі розділи роботи).  

Інформаційною базою дисертаційного дослідження стали законодавчі 

акти України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, нормативно-розпорядчі документи, статистичні дані Міністерства 

фінансів України, матеріали Державної служби статистики України, 

нормативно-правові документи органів державної влади різних рівнів, наукові 

публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційні  

матеріали періодичних видань та інтернет-сайтів, матеріали всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференцій, результати власних  

напрацювань та спостережень. Економічні розрахунки виконані із 

застосуванням сучасних методик і комп’ютерних технологій обробки 

статистичних даних.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних положень та розробленні практичних рекомендацій 

щодо формування ресурсного потенціалу країни та регіонів на засадах розвитку 

загальної середньої освіти. Результати дослідження, що становлять наукову 

новизну, полягають у наступному: 

вперше: 

− запропоновано методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу 

регіонів з урахуванням моделі розвитку середньої освіти, який розроблено на 

основі методології нечіткого моделювання і враховує якість загальної середньої 

освіти, її вплив на виробництво, інвестиції в людський капітал, що дозволяє 

якісно інтерпретувати чисельні результати оцінювання, базуючись на 

слабкоформалізованих та експертних даних; 
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удосконалено:  

− концептуальний підхід до рейтингового оцінювання галузі загальної 

середньої освіти з урахуванням компетентнісного підходу, перевагою якого є 

суттєва обґрунтованість системи показників оцінки, який, на відміну від 

існуючих, базується на усвідомленні істинної ролі та місця людини в сучасній 

економічній системі суспільства, що дозволяє повною мірою врахувати резерви 

і нереалізовані можливості людського капіталу; 

− обґрунтовано напрями подальшого реформування української 

середньої школи, які, на відміну від наявних, запропоновані на основі аналізу 

першого року апробації введення реформи «Нова українська школа» (НУШ) у 

дію, що дасть змогу більш якісно коригувати плани щодо подальшого 

реформування НУШ та отримати високий технологічний рівень розвитку, 

потужний кадровий потенціал, новітнє навчально-методичне й інформаційне 

забезпечення ЗЗСО та безліч перспектив для учнів;  

− модель діяльності шкільної методичної служби ЗЗСО, що, на відміну 

від існуючих, будує зовсім іншу ієрархію управлінської структури ЗЗСО і 

вказує на той факт, що саме вчитель (автономність) є головним суб’єктом, за 

допомогою якого і формується уся організаційно-методична інноваційна 

структура навчального закладу – від розробки до розвитку, що має вкінці 

економічний ефект (технологічна ефективність → інноваційний розвиток та 

прискорення темпів науково-технологічного прогресу, соціально-економічна 

ефективність → підвищення продуктивності праці, підвищення рівня життя, 

економічна стабільність, рівність, культурний розвиток та економічна 

ефективність → скорочення витрат та окупність витрат, підвищення 

продуктивності праці та зростання ВВП);  

− прогнозну модель оцінки ресурсного потенціалу на основі факторної 

економетричної моделі, параметри якої оцінено за допомогою методології 

найменших квадратів, що, на відміну від існуючих, забезпечує врахування 

валового внутрішнього продукту, доходів населення, його міграцію, рівень 

безробіття, вплив навколишнього середовища на тривалість і якість життя, 



23 

 

інвестиційно-інноваційну діяльність, їх значущість з метою пошуку резервів 

підвищення соціально-економічних питань з урахуванням розвитку середньої 

освіти;  

набули подальшого розвитку: 

− сутність поняття «ресурсний потенціал регіонів», яке запропоновано 

розглядати як складну систему з розгалуженою структурою, із сукупністю 

взаємопов’язаних наявних природних, виробничих, трудових, фінансових, 

інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інформаційних ресурсів, 

використання яких забезпечує одержання економічного ефекту, що, на відміну 

від існуючих, розглядається як у вузькому, так і в широкому розумінні та 

характеризується зміною пропорцій і зв'язків між його складовими як у часі, так 

і просторі; 

− когнітивна модель формування ресурсного потенціалу, яка, на відміну 

від існуючих, відображає зокрема й вплив середньої освіти, а також складові 

ресурсного потенціалу регіонів з метою формування креативного підходу в 

процесі прийняття рішення щодо вибору навчального закладу, що забезпечує 

інвестиційну привабливість галузі, відсутність корупції, легкість ведення справ 

задля забезпечення економічної свободи.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці 

теоретико-методичних основ, доведенні до рівня узагальнень теоретичних 

положень дисертаційної роботи, конкретних методик і практичних 

рекомендацій щодо формування ресурсного потенціалу країни та регіонів, а 

також розробці комплексу стимулюючих заходів щодо розвитку загальної 

середньої освіти.  

Основні результати дослідження знайшли практичне застосування в 

діяльності Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради у процесі 

планування ефективності її діяльності в поточному та стратегічному періодах, 

оцінки ресурсного потенціалу, розв’язання соціально-економічних питань 

(довідка № 342 від 20.03.2019 р.), а також використані у практичній діяльності 

Приватного комплексу безперервної освіти «Школа «ЕЙДОС» у процесі 
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визначення якості загальної середньої освіти, резервів та можливостей 

людського капіталу, розробки шляхів підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу (довідка № 38-01/01 від 10.04.2019 р.), Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Запорізької міської ради Запорізької 

області у процесі побудови ієрархії управлінської структури ЗЗСО, 

організаційно-методичної інноваційної структури навчального закладу (довідка 

№ 158 від 15.05.2019 р.), Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 

Запорізької міської ради Запорізької області у процесі оцінки ресурсного 

потенціалу та визначення можливостей до покращення його використання 

(довідка № 124 від 30.05.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету під час викладання дисциплін 

«Модернізація економіки», «Міжнародні компанії в умовах глобалізації», 

«Міжнародні стратегії економічного розвитку» (довідка № 01.01-13/138 від 

22.12.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 

актуального наукового завдання щодо формування ресурсного потенціалу 

України на засадах розвитку загальної середньої освіти. Усі основні наукові 

положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, одержано автором 

самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та отримали схвалення на науково-практичних 

конференціях: XV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

планування в ринкових умовах» (Підприємництво і маркетинг у XXI столітті: 

Міжнародний економічний науково-практичний форум) (м. Хмельницький – 

Одеса, 23–25 вересня 2016 р.); XVI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми планування в ринкових умовах» (м. Одеса, 15–

17 вересня 2017 р.); XI Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації 

розвитку» (м. Хмельницький, 23–25 травня 2018 р.); XVII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми планування в ринкових умовах» 

(м. Одеса, 21–23 вересня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 

дисертаційної роботи опубліковано в 11 наукових працях, з них: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України (із них 1 стаття в науковому фаховому 

виданні України, 4 статті в наукових фахових виданнях України, які включено 

до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в науковому періодичному 

виданні іншої держави, 4 тез доповідей за матеріалами конференцій, 1 стаття в 

іншому виданні. Загальний обсяг публікацій становить 4,16 друк. арк., які 

належать особисто автору.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 160 

найменувань на 19 сторінках, 12 додатків на 37 сторінках. Загальний обсяг 

роботи становить 221 сторінку, з них основний текст викладений на 150 

сторінках. Робота містить 25 таблиць та 43 рисунки (2 сторінки – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).      
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ, ГАЛУЗІ, РЕГІОНІВ 

 

 

1.1. Сутність, структура та зміст складових ресурсного потенціалу 

держави, галузі, регіонів 

  

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин стан національної 

економіки визначається багатьма факторами, серед яких провідне місце 

належить ресурсному потенціалу. Умови, що ініціювали глибокий спад 

виробництва, сприяли виникненню внутрішніх виробничих проблем. На наш 

погляд, намітити шляхи виходу з нього можна завдяки застосуванню різних 

механізмів, а також за допомогою розвитку ресурсного потенціалу галузей. 

Особливі переваги мають ті галузі, які, спираючись на сучасні інструменти та 

методи управління, зуміли зберегти і пристосуватись до нових умов 

господарювання, ефективно використовуючи свій ресурсний потенціал. Саме 

тому вирішення проблем формування ресурсного потенціалу регіонів є 

значущим фактором досягнення центральних завдань, поставлених 

суспільством перед національною економікою [6; 9; 152].  

На сучасному етапі господарювання проблеми оцінки чинників розвитку 

національної економіки, регіонів та галузей набувають особливої актуальності. 

На сьогодні  нагальним та актуальним завданням залишається розвиток 

технологічного рівня виробництва, підвищення кваліфікації персоналу та 

технічного рівня виробництва, застосування сучасних, креативних методів у 

навчанні. Якісне вдосконалення оцінки та розвитку ресурсного  потенціалу 

галузей та регіонів повинно цьому сприяти [43; 76].  

Великий вплив на формування ресурсного потенціалу країни, а також 

регіонів, здійснює людський капітал (ЛК), який формується і використовується 
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під впливом множини чинників, наукова класифікація яких за різними рівнями 

є важливою для ефективного управління цим процесом. 

У науковій літературі зустрічаємо таку класифікацію чинників впливу на 

ЛК (рис. 1.1). 

  чинники формування людського капіталу 

регіону 

за фазами відтворення   

  чинники використання людського 

капіталу регіону 

   

  інтенсивні, що збільшують людський 

капітал через мобілізацію внутрішніх 

резервів системи, тобто якісних 

параметрів 

за характером впливу в 

процесі відтворення 

  

  екстенсивні, що збільшують людський 

капітал за рахунок збільшення кількісних 

параметрів 

   

  макроекономічні  

  мезоекономічні 

за рівнем впливу  мікроекономічні 

  особистісні 

   

за характером впливу  Прямі 

  Непрямі 

   

за результатами впливу  позитивні 

  Негативні 

 

Рис. 1.1. Класифікація чинників впливу на людський капітал 

Примітка: узагальнено автором на основі [28; 43; 75; 98] 

 

Людський капітал є складною динамічною економічною категорією. Він 

має достатньо складну внутрішню структуру. Єдиної методики оцінки 

людського капіталу не існує. Склад показників та підхід щодо оцінки 

визначається загальною метою оцінювання.  
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Зважаючи на те, що проблема оцінки людського капіталу виникає як на 

приватному, мікро-, мезо-, так і на макрорівнях, є сенс розглядати методи 

оцінки людського капіталу на відповідному рівні.  

Кожний елемент структури людського капіталу на різних рівнях 

оцінюється відповідним комплексом показників. Це інтегральні та часткові, 

соціальні (натуральні) та економічні (вартісні) показники. У результаті аналізу 

публікацій виділено групи показників, що відповідають рівню оцінювання, і на 

їх основі базуються відповідні оцінки (табл. 1.1) [43; 76].  

Таблиця 1.1 

Показники для оцінки людського капіталу навчального закладу залежно від 

рівня 

Оцінка людського капіталу 

Приватний Мікрорівень Мезорівень Макрорівень 

Оцінка людського 

капіталу окремних 

індивідів 

Оцінка людського 

капіталу частини 

підрозділу 

Оцінка людського 

капіталу підрозділу 

Оцінка сукупного 

людського капіталу 

Кваліфікація, 

стаж 

досвід, 

тривалість 

навчання 

Чисельність персоналу, 

кількість відпрацьованого часу 

витрати на підготовку персоналу, 

втрати від браку тощо 

Структура робочої 

сили, 

продуктивність 

праці 

Примітка: узагальнено автором на основі [43; 76] 

 

Для досягнення мети нашого дослідження передусім необхідно провести 

аналіз тлумачень поняття «ресурсний потенціал», «потенціал регіонів» з метою 

запропонувати їх узагальнювальне, прийнятне з точки зору сучасного 

законодавства авторське поняття у зв’язку з тим, що на сьогодні існує багато 

думок з приводу тлумачення зазначених понять, і багато з них навіть 

суперечать один одному.  

Поняття «ресурсний потенціал» розглядають у широкому та вузькому 

розумінні. З одного боку, під ресурсним потенціалом розуміють  у широкому 

сенсі ресурси, кошти, можливості, які є в розпорядженні підприємства, галузі, 
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регіонів, країни, які можуть бути мобілізовані та задіяні або використані для 

досягнення певної мети, через виконання певних завдань. Потенціал регіону – 

це насамперед певні можливості держави, суспільства в розвитку економіки 

регіонів [131]. 

В економічній науковій літературі поняття «потенціал» досить часто 

згадується в різноманітних комбінаціях, як-от: виробничий потенціал,  

експортний потенціал, потенціал регіонів тощо. Різні види потенціалу 

представлено на рис. 1.2. 

експортний 

потенціал 

 ринковий 

потенціал 

 потенціал галузі  інноваційний 

потенціал 

       

виробничий 

потенціал 

 людський 

потенціал 

 інвестиційний 

потенціал 

 інтелектуальний 

потенціал 

       

науково-

технічний 

потенціал 

 технологічний 

потенціал 

 ресурсний 

потенціал 

 потенціал 

регіонів 

Рис. 1.2. Види потенціалів в економіці 

Примітка: розроблено автором на основі [20; 29; 75; 113; 129; 145]  

 

У вітчизняній економічній літературі ресурсний потенціал, у  

широкому розумінні, можна трактувати як можливості, наявні сили,  

запаси, засоби, які можуть бути використані. Або як рівень потужності  

в будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для  

чого-небудь [76].  

Особливістю категорії ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється 

як у формі споживчої вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування 

підприємств, галузей, регіонів, країни в цілому постійно вимагає залучення 

нових ресурсів [76].  

На основі аналізу наявних визначень поняття «ресурсний потенціал» 

виокремлено різні підходи до його трактування (табл. 1.2) [75]. 
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Таблиця 1.2 

Аналіз підходів до визначення поняття «ресурсний потенціал» 

Підхід до трактування Визначення Автор, рік 

1 2 3 

Процесний підхід розглядає функції управління 

конкурентним потенціалом як взаємопов’язані. 

Процес управління є загальною сумою всіх 

функцій, серією неперервних взаємопов’язаних 

дій. Цей підхід дозволяє системно узгодити між 

собою функціональні напрями в діяльності 

підприємства, побудувати прозорі та зрозумілі 

схеми реалізації управлінських завдань, оцінити 

й оптимізувати використані ресурси. 

Сукупність матеріальних, 

фінансових,  трудових,  технічних, 

інноваційних ресурсів, а також 

можливостей керівників і навичок 

спеціалістів та персоналу щодо 

виробництва товарів, здійснення 

послуг, отримання максимального 

доходу (прибутку) і забезпечення 

сталого функціонування та 

розвитку підприємства. 

І. Рєпіна  [106] 

Динамічний підхід пов’язаний із  розглядом 

потенціалу країни та регіонів у діалектичному 

розвитку. Крім того, встановлюють причинно-

наслідкові зв’язки і підпорядкованості на основі 

проведення ретроспективного аналізу поведінки 

аналогічних систем на деякому тимчасовому 

відрізку. 

Здатність підприємств 

забезпечувати своє довгострокове 

функціонування. 

 

Економічна 

енциклопедія (за 

ред. Л.І. Абалкіна ) 

[140] 

Відтворювальний підхід базується на постійному 

оновленні виробництва продукції, здійсненні 

послуг та заміні на подібні з меншою 

ресурсоємністю та, за можливості, з вищою 

якістю для задоволення потреб клієнтів. 

Потенційна можливість країни 

виробляти матеріальні блага для 

задоволення потреб населення. 

К. Воблій  [102] 

 

Інноваційний підхід орієнтований на активізацію 

інноваційної діяльності, засобами якої повинні 

бути фактори виробництва й інвестиції. 

Ресурсні можливості національної 

економіки для здійснення 

економічного зростання. 

В. Нємчинов  [128] 

Адміністративний підхід це насамперед 

регламентація прав, функцій, обов’язків.  

Встановлення нормативів якості продукції та 

послуг, зменшення  витрат, пов’язаних з 

реалізацією елементів потенціалу, у 

нормативних актах та зобов’язання їх 

дотримуватись. 

Економічний потенціал – сукупна 

виробнича сила праці всіх 

працездатних членів суспільства. 

С. Струмилін  [123] 

Організаційний підхід виражається у визначенні 

кількісних оцінок через встановлення 

взаємозалежностей між окремими елементами 

потенціалу, за допомогою економіко-

математичних і статистичних методів обробки 

інформації. 

Спроможність виробництва 

максимально можливого обсягу 

споживчих вартостей на базі 

техніки, технології, інформації і 

природних ресурсів. 

Є. Лапін  [65] 

Сутність кількісного підходу полягає в переході 

від якісних оцінок конкурентного потенціалу до 

кількісних, математичних, статистичних методів, 

інженерних розрахунків, експертних оцінок, 

системи балів. 

Потенціал – це наявні запаси, 

засоби та джерела, які можуть бути 

застосовані та мобілізовані для 

досягнення певної мети або 

виконання певного завдання. 

В. Архангельський  

[8] 

Ситуаційний підхід забезпечує максимальну 

адаптацію до певних умов та заснований на 

альтернативності досягнення цілей  у процесі 

формування потенціалу підприємства. Він 

сконцентрований на ситуаційних відмінностях 

між потенціалами підприємств і всередині 

потенціалів і спрямований на визначення 

значущих внутрішніх і зовнішніх змінних 

ситуації та ступеня їх впливу на ефективність 

діяльності. Функціонування економічної системи 

підходу до управління конкурентним 

потенціалом. 

Потенціал – це максимально 

можлива сукупність явних і 

прихованих, активних і пасивних 

альтернатив розвитку соціально-

економічної системи в певному 

середовищі господарювання з 

урахуванням структурно-

функціональних, часових, 

ресурсних, соціокультурних та 

інших обмежень. 

О. Олексюк  [93] 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

Поведінковий підхід ґрунтується на підвищенні 

ефективності сукупності потенціалу за рахунок 

підвищення його кадрової складової. Метою 

поведінкового підходу є надання працівникам 

допомоги в усвідомленні та реалізації власних 

можливостей і творчого потенціалу на основі 

застосування концепцій поведінкових наук щодо 

управління підприємством. 

Джерела, можливості, засоби, 

запаси, які можуть бути 

приведеними в дію, використані 

для розв'язання якоїсь задачі, 

досягнення певної цілі, можливості 

окремої особи, суспільства, 

держави, підприємства в певній 

галузі. 

В. Хомяков , 

І. Бакум  [133] 

Функціональний підхід передбачає пошук нових, 

сучасних, оригінальних техніко-економічних 

рішень з метою  задоволення потенційних або 

наявних потреб. Після встановлення сукупності 

функцій, які потрібно виконати для задоволення 

даної проблеми, створюються кілька 

альтернативних об’єктів і обирається той з них, 

який передбачає мінімум сукупних витрат за 

життєвий цикл об’єкта на одиницю його 

корисного ефекту. 

«Економічний потенціал», на 

думку автора, це, перш за все, 

економічні можливості держави, 

які можуть забезпечити всі її 

матеріальні потреби, можливості, 

сили, запаси, способи, які можуть 

бути використані».  

 

Словник 

іншомовних слів (за 

ред. 

О.С. Мельничука) 

[116] 

При використанні комплексного підходу повинні 

враховуватися технічні, екологічні, економічні, 

організаційні, соціальні, психологічні, при 

необхідності й інші аспекти менеджменту та 

взаємозв’язку цих об’єктів. 

Інтегральне відображення 

поточних і майбутніх можливостей 

економічної системи 

трансформувати вхідні ресурси за 

допомогою притаманних її 

персоналу підприємницьких 

здібностей в економічні блага, 

максимально задовольняючи в 

такий спосіб корпоративні та 

суспільні інтереси. 

О. Федонін, 

І. Рєпіна, 

О. Олексюк  [128] 

Управління здійснюється на основі розробки та 

реалізації в умовах високого ступеня 

невизначеності зовнішнього середовища. 

Потенціал – це «могутність», 

«сила». 

Словник 

іншомовних слів (за 

ред. І. В. Льохіна, 

В. М. Петрова) [115] 

Примітка: побудовано автором на основі [8; 65; 93; 102; 106; 115; 116; 123; 128; 133; 

135; 140; 156] 

 

У вищенаведених визначеннях ресурсного потенціалу є загальна, спільна 

частина. Вона виявляється в тому, що більшість авторів розглядають ресурсний 

потенціал як сукупність засобів, коштів, можливостей в економіці галузі 

(регіону, країни, тощо) в цілому, або в тій чи іншій сфері економіки країни [75]. 

Відносно структури (або видів) ресурсного потенціалу держави автори 

подекуди висловлюють різні думки. Наприклад, на думку Л.І. Абалкіна [140], 

це «сукупність економічних  можливостей держави, які можуть бути 

використані для забезпечення її потенційних можливостей, вираження 

економічної потужності країни, досягнутого рівня продуктивних сил, а також 

можливостей їх зростання», хоча за іншим визначенням, це  «здатність наявних 
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трудових і матеріальних ресурсів країни забезпечити максимально можливий 

рівень виробництва продукції та послуг» [75]. 

Отже, «ресурсний потенціал держави або регіону» можна розглядати з 

двох точок зору. По-перше, як певну кількість наявних ресурсів, коштів, 

засобів, а по-друге, як можливості використання цих ресурсів, за умови 

забезпечення максимально-можливого рівня виробництва продукції та послуг 

для реалізації цілей та завдань. Таким чином, ресурсний потенціал держави та 

регіонів – це категорія, яка відображає взаємозв'язок продуктивної та ресурсної 

концепції промисловості [75].  

Основою розвитку регіонів є його ресурсний потенціал, який 

характеризує не лише масштаб, напрями та особливості розвитку регіонів, а і 

властивість залишатися цілісним елементом продуктивних сил. Ресурсний 

потенціал регіонів у широкому значенні розглядається, з одного боку, як 

сукупність можливостей і засобів регіонів, задіяних у виробництві 

регіонального продукту, з іншого – як сукупність можливостей і засобів 

регіонів, які беруть участь у споживанні регіонального продукту. Під ресурсним 

потенціалом регіонів слід розуміти складну систему з розгалуженою 

структурою, із сукупністю взаємопов’язаних наявних природних, виробничих, 

трудових, фінансових, інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та 

інформаційних ресурсів, використання яких забезпечує одержання 

економічного ефекту, що, на відміну від існуючих, розглядається як у вузькому, 

так і в широкому розумінні та характеризується зміною пропорцій і зв'язків між 

його складовими як у часі, так і просторі. Ресурсний потенціал як основа 

розвитку економіки країни та її регіонів є складною системою з розгалуженою 

структурою, елементи якої взаємопов'язані між собою.  

Як і економіка в цілому, ресурсний потенціал є динамічною  

системою, що характеризується зміною пропорцій і зв'язків між його 

складовими як у часі, так і просторі. Перебуваючи у функціональній 

залежності, зміна одних складових ресурсного потенціалу призводить до 

видозміни інших, зумовлюючи зрушення пропорцій функціонального і 
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територіального характеру. 

Потенціал ресурсів як країни, так і її регіонів є динамічним і 

видозмінюється під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, тобто 

трансформується. Відповідно фактори внутрішнього та зовнішнього 

середовища мають значний вплив на формування ресурсного потенціалу 

регіону і країни в цілому, тому їх доцільно аналізувати, враховувати та 

приймати відповідні рішення для уникнення їх негативного впливу, своєчасної 

нейтралізації.  

Розглядаючи місце ресурсного потенціалу при формуванні  

потенціалу регіонів (рис. 1.3), слід зазначити, що  

він є складною економічною системою, яка має певні властивості, 

характеристики [75].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структура потенціалу регіонів  

Примітка: розроблено автором 
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Фактори як сукупність аргументів (причин), що зумовлюють особливості 

розвитку та використання ресурсної бази в конкретному регіоні, визначають 

кількісні та якісні характеристики видів господарської діяльності, впливають на 

обсяги і напрями економічної діяльності, на визначення пріоритетів і є 

практичним інструментом вирішення економічних завдань.  

Їх можна класифікувати за напрямами дії (зовнішні і внутрішні), за  

характером і стійкістю (суб’єктивні і об’єктивні) та за часом дії (постійні і 

тимчасові) [12].  

Існує система принципів формування та використання ресурсного 

потенціалу регіонів, серед яких: принципи комплексності, раціональності та 

ефективності, ресурсозбереження, збалансованості і пропорційності, 

системності, законності та правового забезпечення, пріоритетності, 

послідовності, оздоровлення екологічної ситуації. 

Ресурсний потенціал регіонів є одним із основних чинників, які 

впливають на конкурентоспроможності регіонів, ефективність та прибутковість 

їх фінансово-господарської діяльності та  характеризуються такими 

показниками: 

− можливостями підприємств у певній сфері економічної діяльності; 

− обсяги як залучених, так і не залучених у діяльність ресурсів і  

резервів; 

− спроможність управлінської ланки до організації роботи таким чином, 

щоби використання ресурсів давало можливість отримання максимального 

прибутку; 

− організаційно-правова структура та відповідна форма підприємництва. 

Розглянемо більш детально елементи ресурсного потенціалу регіонів 

(рис. 1.4, рис. 1.5), до яких насамперед віднесемо такі види ресурсів: трудові; 

матеріальні, що складаються з основних засобів і оборотних активів; фінансові; 

нематеріальні; інформаційні [44; 47; 146]. Дані види ресурсів відіграють 

важливу роль у розвитку та формуванні ресурсного потенціалу.  
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Рис. 1.4. Елементи ресурсного потенціалу регіонів: трудові ресурси, основні та 

оборотні активи 

Примітка: розроблено автором  

 

Як зазначають науковці, «з огляду на сучасний стан економіки, наявність 

ресурсного потенціалу ще не свідчить про ефективність діяльності регіонів». 

[108; 109]. Виходячи з рис. 1.5, можна відзначити, що фінансові ресурси та 

нематеріальні активи відіграють важливу роль як складові ресурсного 

потенціалу регіону, а також країни в цілому. Отже, успішний розвиток регіону 

є можливим за умови раціонального використання фінансових ресурсів та 

нематеріальних активів.  
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Рис. 1.5. Елементи ресурсного потенціалу регіонів: фінансові ресурси, 

нематеріальні активи 

Примітка: побудовано автором на основі [44; 47; 146] 

 

Деякі автори вважають, що ресурсний потенціал країни необхідно 

розглядати, крім іншого, у взаємозв’язку із виробничими відносинами 

властивими окремій суспільно-економічній формації. Такі відносини 

виникають між трудовими колективами, працівниками, а також управлінським 

апаратом підприємств, держави та регіонів [36; 47; 79; 120].  
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Щодо потенціалу регіонів, то його можна охарактеризується трьома 

основними рисами: 

1) потенціал регіонів визначається його реалізованими та 

нереалізованими можливостями; 

2) праця та  навички різних категорій персоналу, робітників, які можуть 

мати прямий вплив на виробництво, крім того,  беруть безпосередню участь в 

отриманні доходу підприємствами або в забезпеченні ефективного 

функціонування регіонів та країни цілому; 

3) обсяг ресурсів, які підготовлені для використання у виробництві, або 

залучені у виробничий процес [109; 111]. 

Ефективна діяльність регіонів забезпечується, в першу чергу, за рахунок 

якості використання ресурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою 

оптимального капіталу, відомо, що їхня якість дає змогу зменшити втрати, 

підвищити ефективність виробництва» [33; 108; 109]. 

Отже, ресурсний потенціал визначається реальними можливостями 

регіонів у тій або іншій сфері економічної діяльності. Можливості ж будь-якого 

з регіонів, своєю чергою, значною мірою залежать від наявних ресурсів і 

резервів, що доки не використовуються в господарській діяльності. Тому 

потенціал регіонів характеризується як залученими, так і не залученими до 

використання в господарській діяльності регіонів ресурсами. 

Утім, слід детально розглянути особливості ресурсного потенціалу 

регіонів, особливо трудову складову, спираючись на розвиток та вплив галузі 

загальної середньої освіти.  
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1.2. Особливості ресурсного потенціалу галузей загальної середньої 

освіти 

  

Відповідного рівня знань, умінь, навичок вимагають сучасний стан та 

динаміка світової економіки, науково-технічного розвитку та розвитку 

трудових ресурсів. Глобальні зміни, що відбуваються в економіці, повинні бути 

підкріплені і забезпечені професійно підготовленими кадрами.  В останній час 

мобільність знань та можливість їх постійного оновлення набуває 

пріоритетного значення. В умовах глибоких інформаційно-технологічних та 

науково-технічних перетворень освіта стає одним із основних соціально-

економічних факторів, який визначає кількісні і якісні характеристики та 

чинники суспільного прогресу людства. 

Підвищення рівня та якості освіти, а також професійної підготовки 

населення виступає ключовою умовою забезпечення економічного зростання та 

структурної перебудови економіки. Міжнародна практика та економічна теорія 

свідчить про наявність прямої залежності між зростанням валового 

внутрішнього продукту та інвестиціями в підготовку кадрів. Відповідно до 

«Концепції сталого розвитку, яка закладена Організацією Об'єднаних Націй» 

(ООН), прийнятої «Декларації про право на розвиток» (1985 р.), 

найважливішою складовою частиною національного капіталу країни є наука,  

культура та освіта. Як рушійна сила економічного зростання розглядаються 

саме ці три компоненти. 

У роботах американських вчених Дж. Грейсона і К. Делла [31] 

«доводиться залежність інтенсивного економічного розвитку суспільства від 

освітніх процесів». Зокрема, в їх монографії стверджується: «Освіта прямо 

пов'язана з конкурентоспроможністю. Жодне суспільство не може мати 

високоякісну продукцію без високоякісних вихідних матеріалів. Освіта створює 

«людський капітал», який в поєднанні з «фізичним капіталом» і дає збільшення 

продуктивності та якості. Це було правильно завжди, але подвійно правильно 

для глобальної, технічно складної економіки». Саме в зв'язку з посиленням 



39 

 

економічної функції освіти поняття «людський капітал» стало часто вживаним; 

широкого поширення набула сучасна концепція економічних знань, заснована 

на високій особистій та суспільній ефективності інвестицій у ЛК.  

Існує напрямок неокласичної економічної науки – теорія людського 

капіталу, який напряму пов'язаний з науковим тлумаченням цієї складної 

соціально-економічної категорії. Її засновниками є сучасні американські 

економісти, лауреати Нобелівської премії з економіки Г. Беккер [142] і 

Т. Шульц [157], що пропонують розглядати категорію «людський капітал» у 

вузькому і широкому сенсі. 

У вузькому сенсі «однією з форм капіталу є освіта. Людським його 

називають тому, що ця форма стає частиною людини, а капіталом внаслідок 

того, що він є джерелом майбутніх задоволень або майбутніх заробітків, або 

того й іншого разом». У широкому сенсі «людський капітал формується за 

рахунок інвестицій в людину шляхом витрат на освіту і підготовку робочої 

сили на виробництві, витрат на охорону здоров'я, міграцію і пошуки інформації 

про ціни і доходи» [5]. 

Безперечна заслуга теоретиків людського капіталу полягає у визнанні 

першорядної ролі людини в розвитку суспільного виробництва. Значне 

поширення цієї теорії на Заході і поява великої кількості її прихильників у 

нашій країні викликано тим, що в центрі уваги опинилася головна складова 

соціально-економічного розвитку – людський фактор. Це пов'язано з 

посиленням ролі освіти, яка стає основним ресурсом і джерелом формування 

високорозвиненої робочої сили. 

Дійсно, в рамках концепції людського капіталу економічний підхід до 

людини широко використовується в практиці ринкового господарювання 

передових країн світу. Багато зарубіжних економістів у наші дні розглядають 

інвестиції в сферу освіти як важливий вид капіталовкладень і один з головних 

джерел множення національного багатства. Посилення ролі освіти в 

економічному розвитку пов'язано з серйозними змінами у взаємодії двох 

факторів виробництва: суб'єктивного і об'єктивного. Перетворення людського 
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фактора в провідну і визначальну продуктивну силу по відношенню до 

матеріального фактору відбувається з середини XX століття ще й тому, що 

змінився в зворотну сторону «часовий лаг», тобто розрив, необхідний для зміни 

підготовки кадрів та зміни технологій, здебільшого у кілька років, навіть 

десятків років. 

Історично в минулі роки суттєві технічні та технологічні зміни в 

суспільному виробництві  приблизно відбувались кожні 35–40 років, а тому 

отриманих у вищому навчальному закладі знань вистачало майже на все 

подальше життя фахівця. Водночас у середньому на навчання було досить 6–8 

років. А в нинішніх умовах оптимальний період оновлення технологій 

скоротився до 4–5 років, а в деяких галузях – до 2–3 років, при цьому вимога 

поновлення диктується переважно не фізичним, а моральним старінням 

обладнання. Терміни ж підготовки висококваліфікованих фахівців зросли до 

10–12 і більше років. 

Той факт, що сучасне виробництво вимагає високого рівня освіти, знань, 

культури працівників, дозволяє пояснити наявність тенденції «інтелектуалізації 

економіки» та інших сторін соціального життя. Виявляється цей процес 

двоякий: з одного боку, зростає роль таких галузей соціальної сфери, як освіта, 

наука; а з іншого – посилюється значення інтелектуальної діяльності всередині 

інших галузей народного господарства. Обидві ці тенденції сприяють 

формуванню і вдосконаленню освітнього, професійного, наукового, духовного 

потенціалу суспільства і стали в цей час найважливішими факторами 

соціально-економічного розвитку. 

Внаслідок розвитку цього процесу постійне зростання освітнього і 

культурного рівня працівників стає необхідною умовою їх адаптації до 

динамічно мінливих умов праці. Систематичне оновлення технологій і техніки 

вимагає не тільки відповідних наукових знань, навичок, а й психологічної 

готовності до прийняття рішень, дій у нестандартних умовах, творчого, 

ініціативного підходу до справи, вміння взяти на себе відповідальність за 

прийняті рішення. 
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Одним із основних напрямків  економічної політики розвинених країн 

стає орієнтація на формування якісно нової економіки – економіки, заснованої 

на знаннях (knowledge-based economy). При цьому на перше місце покладені 

завдання стимулювання, по-перше, розвитку сегмента наукомістких галузей, 

які виробляють техніку передових технологічних укладів, і, по-друге, її 

широкого застосування у всіх інших сегментах економіки. У центрі уваги 

заснованої на знаннях економіки перебувають не тільки всі складові ланки 

науково-технічного циклу – від фундаментальних досліджень до створення 

нових зразків продукції і технології, а й доведення їх до промислового 

використання та комерційного впровадження на внутрішньому ринку з 

наступною державною підтримкою їх експорту. 

Нова наукова дисципліна «економіка освіти» довела високу ефективність 

інвестицій в загальну і професійну освіту як для суспільства в цілому, так і для 

окремого працівника [96].  

Сучасні наукові дослідження закордонних економістів та освітян 

дозволили встановити низку важливих положень. Загальною закономірністю 

інвестування в освіту як на макро-, так і на мікрорівні виступає «Закон 

зниження ефективності при зростанні витрат на освіту». У світі 

спостерігаються тенденції до скорочення питомої соціальної віддачі освіти за 

умови  зростання національного доходу. Одним із прикладів, що підтверджує 

цей факт, є існуюча істотна різниця в ефекті від інвестицій в освіту в багатьох 

економічно-розвинених країнах і в країнах третього світу.  

Очевидною причиною зазначеної закономірності є правило більшої 

віддачі початкових витрат порівняно з середніми або заключними. Існують і 

інші аргументи на підтримку цієї тези. Наприклад, Г. Псахаропулос  на базі 

великих емпіричних даних робить висновок про «помітне скорочення норми 

соціальної віддачі освіти в міру підвищення рівня розвитку країни внаслідок 

зростання сукупних витрат на навчання» [103]. Крім того, норма віддачі 

зменшується із зростанням рівня освіти. Причина цього: величина витрат на 
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університетську освіту є набагато більшою в розрахунку на одного студента, 

ніж на початкову і середню освіту в розрахунку на одного учня. 

Доведено, що для формування, регулювання і проведення  державної 

політики в галузі освіти і науки частковий вияв загального закону зниження 

віддачі ресурсів для освіти, а саме – зростаюча продуктивність людського 

капіталу, тягне за собою істотні наслідки. Зокрема, зазначений феномен 

означає, що більш відчутний економічний ефект для суспільства буде 

досягнуто при організації загальної грамотності населення, тобто за якісної 

загальної середньої освіти, ніж підготовка суперінтелектуалів при наявності 

неграмотної більшості населення. По суті на використання саме цієї 

закономірності була спрямована політика «культурної революції, реалізована в 

перші десятиліття радянської влади». Гаслом її був постулат, що «нація, в якій 

всі вміють читати і писати, в довгостроковій перспективі обжене в технічному 

розвитку націю, в якій більшість населення є неграмотною, хоча окремі 

особистості геніальні» [103]. 

У розвинених країнах світу з високим рівнем доходу соціальна віддача 

середньої освіти становить приблизно 10 %, вищої – 8 %. Відповідні значення 

для країн, що розвиваються, коливаються на рівні 25 % і 15 %. Цікавим 

видається факт використання низкою урядових структур західних країн при 

оцінці проєктів державної політики в галузі освіти явних або розрахункових 

ставок норми віддачі нижче 8 % [97]. 

З огляду на високий загальний рівень освіти в Україні цілком логічним 

виглядає формування нових пріоритетів в освітній політиці держави, яка за 

аналогією із західними країнами як основну мету висуває не тільки підготовку 

фахівців для народного господарства в цілому, як це було раніше, а 

задоволення інтелектуальних потреб індивідуумів на різних щаблях освіти. 

Однак було б нерозумно вважати, ніби потреби громадян, населення в знаннях 

існують абстрактно і незалежно від попиту на кваліфіковані кадри з боку 

суспільного виробництва (матеріального і духовного). Саме  

національна (і світова) економіка виступає споживачем високо освічених 
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професіоналів. Тому характер і рівень підготовки фахівців у вищому 

навчальному закладі в кінцевому рахунку визначається потребами сучасного 

виробництва. 

Саме деградація потреб вітчизняної виробничої сфери є однією з 

вирішальних причин помітного зниження вимог до якості освіти. Зокрема, на 

сьогодні в розвинених країнах коефіцієнт вибуття основного капіталу в 

найбільш сучасних галузях становить 7–9 %. Як наслідок, знання багатьох 

фахівців морально застарівають приблизно за 7–9 років – за час життя одного 

покоління машин. Перехід до нового покоління техніки в тій чи іншій галузі 

вимагає радикальних змін у характері підготовки кваліфікованих кадрів для неї. 

У нашій країні  ж термін служби обладнання в 3–4 рази більше.  

Проте прорахунки в системі вищої освіти можуть спричинити  

довгострокові наслідки, що призведе до дисбалансу між потребами у  

фахівцях в виробничих галузях і підготовленим трудовим ресурсом країни в 

перспективі. 

Отже, завдання досягнення і підтримки світових стандартів якості в сфері 

підготовки кваліфікованих кадрів повинно вирішуватися не стільки зусиллями 

вишів, які не відчувають в цьому нагальної потреби, скільки бізнесу і держави. 

При цьому реальний сектор економіки виступає як основний споживач, а отже, 

і розробник стандартів кваліфікації фахівців, а держава розглядається як 

інститут влади, який відповідає за планування, прогнозування і контроль над 

збалансованим розвитком сфери освіти. Державні органи керівництва вищою 

школою спільно з представниками комерційного сектора (різних галузей 

економіки) повинні приділяти більше уваги розробці обґрунтованих стандартів 

якості знань і втілення їх у життя при підготовці кваліфікованих фахівців у всіх 

сферах сучасного наукового знання. 

Успішне функціонування вітчизняної економіки в умовах глобалізації та 

світової інтеграції повинно забезпечуватися за рахунок пріоритетного розвитку 

науки і конкурентоспроможних галузей [27].  



44 

 

На думку більшості економістів, використання досягнень науково-

технічного прогресу у виробництві – найважливіший довгостроковий фактор, 

що визначає до 90 % економічного зростання. Саме необхідність 

реструктуризації вітчизняної економіки з переважним розвитком наукоємних та 

інноваційних виробництв зумовлює необхідність впровадження  

Концепції випереджаючої освіти. Основною ідеєю такого підходу стає 

передбачення потреб господарської практики при підготовці кваліфікованих 

кадрів. 

Питання планування та прогнозування розвитку вітчизняної економіки 

набувають нової актуальності при прийнятті рішень про формування стратегії 

реформування галузі освіти.  

До найважливіших структурних перекосів можна віднести деформації в 

галузевій структурі, які полягали в гіпертрофованій питомій вазі військово-

промислового і сировинного комплексів, а також деформації в технологічній 

структурі, що виражалися в тому, що, на відміну від галузей військово-

промислового комплексу, багато з яких забезпечені найсучаснішим обладнанням, 

новітніми конструкційними матеріалами і передовими технологіями, галузі 

цивільного сектора економіки були оснащені в більшості випадків морально 

застарілою, технічно недосконалою, низької продуктивності та ресурсномісткою 

технікою і технологією. 

За роки ринкових реформ і активного економічного зростання докорінно 

змінилися системи управління та фінансування галузей економіки. Характеризуючи 

розвиток економіки в цілому, необхідно, однак, підкреслити невирішеність все тих 

же основних проблем: порушення галузевої структури з переважним розвитком 

ресурсного сектора і серйозне відставання в технологічному обладнані практично в 

усіх галузях. 

Ключовими напрямками модернізації національної економіки в 

середньостроковій перспективі мають стати відновлення потенціалу комплексу 

наукомістких галузей і переозброєння основних галузей національної 

економіки технікою нових технологічних укладів, виробленою в наукомістких 
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галузях. Таким чином, можливість поновлення і перспективи розвитку 

національної економіки безпосередньо залежать від процесів ефективної 

співпраці з галузями виробництва наукових знань. Сфера освіти у взаємодії з 

науковою сферою відіграє провідну роль у довгострокових процесах 

реструктуризації економіки, забезпечуючи її конкурентоспроможність і 

стратегічний потенціал. 

Число вищих навчальних закладів, так само як і кількість випущених 

дипломованих фахівців не мають прямого впливу на процеси відтворення в 

народному господарстві. Щоб знання могли успішно втілитися в економічному 

зростанні, необхідний механізм їх ефективної трансформації; потрібні якісні 

зміни в процесі підготовки фахівців, система випереджального прогнозування 

потреб народного господарства. 

Сучасна система підготовки фахівців мало орієнтована на поточні і 

майбутні потреби галузей національної економіки. Істотне зниження 

престижності середньої професійної освіти та низький рівень оплати праці 

працівників промисловості стали головними причинами скорочення  

кількості випускників профтехучилищ. При цьому кількість молодих людей з 

вищою освітою – потенційних менеджерів – значно перевищує потреби 

економіки.  

Очевидно, що формування нової системи управління сферою освіти 

потребує значних фінансових ресурсів, як на етапі розробки, так і в процесі 

реалізації конкретних заходів. Питання фінансування системи освіти в умовах 

істотного скорочення бюджетних ресурсів набувають особливої  

важливості. На сьогодні багато навчальних закладів переходять на 

самофінансування і функціонують у режимі самоокупності. Проте повністю 

позбавляти сферу вищої професійної освіти бюджетних субсидій бачиться 

передчасним. Особливо слід наголосити на необхідності безпосередньої 

державної участі при вирішенні питань реформування системи освіти, 

створенні нової форми управління сферою виробництва знань. 

Основоположним принципом будь-яких перетворень в організаційно-
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економічній системі управління галуззю, зокрема тих, що стосуються 

ресурсного забезпечення, виступає закон соціальної віддачі інвестицій у сферу 

освіти.  

Розрізняють приватну і суспільну (соціальну) норму віддачі. Приватна 

норма віддачі відображає співвідношення між витратами і вигодами освіти для 

окремої людини. Громадська норма віддачі – співвідношення між сукупними 

витратами і вигодами, які припадають на суспільство в цілому. Очевидно, 

громадські витрати і результати, пов'язані з інвестиціями в освіту, не збігаються 

із сумою відповідних витрат і результатів усіх індивідів. Разом із прямими 

індивідуальними витратами необхідно врахувати витрати всіх інших джерел 

фінансування. Громадський упущений дохід у такому разі інтерпретується як 

втрачена для суспільства потенційна вартість невироблених товарів і послуг 

(недоотриманих податків, трансфертів). Збільшення індивідуального доходу 

людини, пов'язане з підвищенням рівня освіти, розглядається як можлива міра 

підвищення темпів економічного зростання: зростання споживання, 

оподатковуваної бази [21].  

Інвестувати в ЛК економічно вигідно доти, поки одержувані за досить 

репрезентативний період часу вигоди є більшими за витрати. Для приватного 

інвестора зважування витрат і вигод означає інвестування до тих пір, поки норма 

прибутку буде вищою приватної ставки дисконту. Для економіки в цілому 

інвестування має сенс до тих пір, поки соціальні вигоди, очищені від усіх витрат, 

будуть більше соціальної ставки дисконту, яка відображає міжчасову перевагу 

суспільства щодо витрачання зараз і в майбутньому. 

У 60–70 роки XX століття норма віддачі від вищої освіти в розвинених країнах 

зберігала стабільність і перебувала приблизно на рівні 10–15 %. Її відчутне зниження 

відбулося з середини 70-х років – приблизно на 5–8 % [158].  

На початку 90-х норма віддачі знову дещо підвищилася. Падіння норми віддачі деякі 

економісти пояснювали як ознаку переінвестування в ЛК. На  

підставі цього рекомендувалося обмежити подальші інвестиції в систему освіти. 
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Однак, усупереч таким рекомендаціям, уряд США, навпаки, збільшив інвестиції в 

сферу освіти. 

Норма віддачі на інвестиції в освіту характеризується відносною стабільністю, 

оскільки навіть під час великих структурних зрушень в економіці при скороченні 

загального попиту на працю, попит на висококваліфіковану робочу силу, як правило, 

залишається більш стабільним ніж на менш кваліфіковану. 

Витрати на освіту, крім прямих витрат на оплату навчання, купівлю 

навчальних матеріалів, включає також ті втрати, які несе індивід (суспільство) 

внаслідок невикористаного робочого часу. Теорія втрачених доходів була 

висунута на початку 60-х років Е. Шульцем [139]. В економіці освіти концепція 

«вартості втрачених можливостей» стала основою для застосування поняття 

«втрачені (упущені) заробітки». Учні, які досягли працездатного віку і 

продовжують навчання, втрачають заробітну плату, що дорівнює тій, яку 

отримують їх однолітки, що працюють. Для тих, хто вирішив продовжити 

навчання, ціною втрачених можливостей буде той дохід, який втрачається ними 

в результаті прийнятого рішення. Втрачені заробітки в різних країнах 

становлять від 40 до 70 % загальних витрат на освіту працівника. У певному 

сенсі вони є економічними втратами для суспільства, тому їх включають до 

загальної вартості освіти. У деяких країнах їх частка перевищує реальні витрати 

на освіту; у США вона коливається в межах 50–60 % від загальної вартості 

освіти. 

Таким чином, витрати на освіту розглядаються в сучасному суспільстві як 

інвестиції в майбутній добробут. Рівень освіченості кожного індивіда і 

суспільства в цілому визначає фактор економічної конкурентоспроможності 

економіки в довгостроковому періоді. 
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1.3. Концептуальні основи рейтингового оцінювання розвитку галузі 

освіти та її ресурсного потенціалу 

 

Взагалі, для оцінки ресурсного потенціалу регіонів або галузей  потрібна 

ефективна комплексна система показників. На нашу думку, в основу цієї 

системи має бути покладена структурна модель, що враховує, крім теоретичних 

передумов, і фактичну динаміку, яка, на наш погляд, повинна враховувати такі 

вимоги до її формування (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Вимоги до формування структурної моделі оцінки ресурсного 

потенціалу регіонів 

Примітка: побудовано автором  

 

Оціночні принципи, критерії, показники та методи становлять сутність 
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методології оцінки ресурсного потенціалу, яка може складатись, наприклад, із 

таких дій: 

- формування визначень та категорій;  

- визначення ключових показників;  

- установлення окремих критеріїв порівняння;  

- обрання способів та методів оцінки;  

- одержання результатів оцінки та їх аналіз.  

Базуючись на авторському визначенні понять «потенціал країни» та 

«потенціал регіонів», поданому вище, оцінити його значення можна через 

оцінку суми фактичних значень складових елементів, зміст і перелік яких слід 

насамперед визначити.  

Більшість науковців вважають за доцільне вимірювати значення 

елементів потенціалу за допомогою розрахунку певного одного «показника-

еквівалента». У такому разі при розрахунку потенціалу оцінюється вартість 

відтворених ресурсів (виробничі фонди оцінюють за їхніми відтвореними 

вартостями). Інші науковці рекомендують оцінювати фізичний обсяг елементів 

потенціалу відносно значень чисельності промислово-виробничого персоналу 

[10; 131]. 

Виходячи з вище наведеного, вважаємо, що ресурсний потенціал країни 

або регіонів доцільно характеризувати сукупністю показників. При оцінці варто 

застосовувати різні види оцінок (вартісну, натуральну, евристичну чи іншу) 

залежно від природи самого показника. Принципи оцінки ресурсного  

потенціалу держави та регіонів зазначені на рис. 1.7 [131].  

Основою для визначення ресурсного потенціалу країни або регіону 

класично є співвідношення між результатом та масою ресурсу, який було 

використано для досягнення цього результату. Крім того, методологічно 

важливо, щоб  різні показники елементів потенціалу дозволяли зробити 

порівняльну оцінку. Така оцінка стосується ефективності використання не 

тільки різних елементів потенціалу всієї країни чи, наприклад, одного регіону, а 

й різних галузей, виробничих систем.  
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Рис. 1.7. Принципи оцінки ресурсного потенціалу та їх взаємозв’язок 

Примітка: розроблено автором на основі [131]  

 

Реальний потенціал, з огляду на розвиток національної економіки та 

економіки регіонів, є економічною основою з системою показників, які, крім 

наявних ресурсів, відображають також їхні резерви, що можуть бути 

використані за певних умов. Якщо говорити про управління ресурсним 

потенціалом країни та регіонів, то його ефективність досягається лише за умов, 

якщо використання відбувається раціонально, а повним кінцевим результатом є 

отримання продукції високої якості. 

Одним із способів зниження трудомісткості управління загальною 

середньою освітою є обрання показників оцінювання стану галузі та розробка 

інтегрованого комплексного показника за критеріями (Додаток Л, табл. Л.1) 

[120]: 

«Критерій 1: інтегрована комплексна оцінка повинна бути 

загальновизнаною. 

Принципи, які базуються на уявленнях 

користувача: 

- корисність; 

- заміщення; 

- очікування 

 

ПРИНЦИПИ 

ОЦІНКИ 

Принципи, які пов’язані 

із будинками і 

спорудами: 

- залишкова 

продуктивність; 

- віддача; 

- збалансованість; 

- оптимальний розмір; 

- поділ та з’єднання 

майнових прав 

Принципи, які пов’язані 

з ринковим 

середовищем: 

 

- залежність; 

- відповідність; 

- попит - пропозиція; 

- конкуренція; 

-змінювання 

Принцип найкращого і найбільш 

ефективного використання 
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Критерій 2: інтегрована комплексна оцінка має бути зрозумілою, тобто 

повинно бути ясно, які, власне, характеристики та в яких саме пропорціях 

зосереджені в ній». 

Найповніше відповідає критеріям 1 та 2 така широко використовувана у 

світовій практиці оцінка стану середньої освіти, як рейтинг.  

На сьогодні є багато різних рейтингів навчальних закладів. Їх можна 

класифікувати на декілька груп: 

Першу групу становлять традиційні рейтинги, розроблені на підставі 

здійснення оцінки великого числа об'єктивних показників діяльності гімназій 

(ліцеїв) та університетів (індекси активності наукових публікацій та цитувань, 

показники ресурсного забезпечення, успішності кар'єри випускників та ін.).  

Слід відзначити, що до їх числа належать китайській Academic Ranking of 

World Universities (ARWU), тайванський Performance Ranking of Scientific 

Papers (PRSP), французький Professional Ranking (PR) і голландський Leiden 

Ranking (LR) рейтинги [71].  

До другої групи входять репутаційні рейтинги, отримані на підставі 

здійснення спеціальних опитувань та подальшої обробки думок експертів. 

Наприклад, британський рейтинг World Reputation Rankings (WRR) [71].  

Третю групу становлять Інтернет-рейтинги, тобто здійснюється оцінка 

популярності сайтів навчальних закладів в Інтернет-середовищі. Приклади: 

вірменський «АркаЛер», іспанська Webometrics (Web) та інші [71]. 

Щодо четвертої групи, то це гібридні рейтинги, при складанні яких 

використовують всі три попередні методології. Наприклад: англійський 

Quacquarelli Symonds (QS), американський Newsweek «The Top 100 Global 

Universities» (NTGU), англійський Times Higher Education (THE), 

американський US News [71]. 

У результаті проведених досліджень нами було удосконалено 

концептуальний підхід до рейтингового оцінювання галузі загальної середньої 

освіти, який включає процес обчислення рейтингу, із певними етапами, 

враховуючи схему підготовки первинних даних (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Структура процесу обчислення рейтингу навчального закладу  

Примітка: розроблено автором 

 

Взаємодія етапів процесу визначення рейтингу навчального закладу (НЗ) 

схематично подана на рис. 1.9. Із наведеної схеми можемо відзначити, що 

процес визначення рейтингу НЗ починається з підготовки первинних даних, 

потім відбувається їх опрацювання, статистичний аналіз, трендовий аналіз, а 

останнім етапом є обчислення рейтингової оцінки. Дотримання наведеної 

послідовності етапів дозволяє здійснити ґрунтовний аналіз та на підставі цього 

сформувати відповідні висновки.  

Аналіз думок науковців показав, що більшість з них виокремлюють два 

типи методів та методик обчислення рейтингу. Перший тип – вибір функції 

корисності її опрацювання на основі комплексної оцінки. Другий тип – 

обчислення рейтингу НЗ на підставі експертних процедур. 

Оцінюючи плюси та мінуси зазначених підходів, зауважимо, що до  

недоліків першого типу слід віднести відносно жорстку регламентацію процесу 

обчислення рейтингу. Основним недоліком другого типу є складність 

здійснення і великі витрати ресурсів та часу у процесі обчислень. Вказані 

недоліки впливають на кінцевий результат, тобто обчислення рейтингу НЗ, 

його точність, достовірність, можливість розробки практичних рекомендацій, 

відповідних рішень.  
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Рис. 1.9. Узагальнена схема процесу визначення рейтингу НЗ 

Примітка: розроблено автором  

 

Таким чином, узагальнивши все вищенаведене, представляємо 

концептуальний підхід до рейтингового оцінювання галузі загальної середньої 

освіти у вигляді наступної схеми (рис. 1.10). З наведеного рис. 1.10 бачимо, що 

концептуальний підхід враховує результати проведення рейтингового 

оцінювання навчальних закладів.  
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Рис. 1.10. Концептуальний підхід до рейтингового оцінювання галузі загальної 

середньої освіти на базі використання теорії людського капіталу та 

компетентнісного підходу 

Примітка: розроблено автором 

  

Можна висунути концептуальні положення, згідно з якими необхідно 

здійснювати як рейтинг, так і ренкінг у моделюванні та оцінюванні діяльності 

окремо взятого НЗ для порівняння в подальшому з навчальними закладами 

регіонів та країни.  

По-перше, зазвичай, рейтингове оцінювання побудоване на використанні 

інтегрального показника при застосуванні обраної для цього шкали [26].  

По-друге, згідно з результатами рейтингового оцінювання весь 

навчально-педагогічний персонал (НПП) певного НЗ може бути віднесений до 
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одного із заздалегідь виділених класів. Важливим аспектом успішного 

виконання цього завдання є визначення кількості класів, а це, своєю чергою, 

становить певну проблему і потребує належного обґрунтування [26].  

По-третє, стосовно застосування ренкінгу (напівупорядкування), то його 

варто здійснювати поряд з рейтингуванням як для об’єктів окремих, 

попередньо сформованих класів і, відповідно, до значень інтегрованого 

показника, так і для відповідних груп деталізованих показників, будуючи на їх 

основі квазіінтегральні показники тощо [26].  

По-четверте, обчислення інтегрального (квазіінтегрального) показника 

здійснюється на основі відбору, обґрунтування та обчислення значень низки 

деталізованих показників, які мають характеризувати різні суттєві грані 

діяльності НПП НЗ. Однією із проблем є вибір деталізованих показників так, 

щоб їх система відповідала поставленим вимогам оцінювання та була якомога 

більш повною. Водночас обчислення значень кожного із деталізованих 

показників стосовно кожного НПП зазначеного НЗ було б не надто складним. 

Також необхідно, щоб кількісна оцінка показників, які можна оцінити лише на 

основі використання експертних процедур, була якомога менш суб’єктивною, а 

ризик можливого викривлення оцінок був би якщо не мінімальним, то хоча б у 

межах допустимого ступеня [26].  

Розглянемо основні проблеми та концептуальні положення стосовно 

побудови інтегрального показника, на базі кількісних значень якого 

здійснюється рейтингування. До цих проблем, зокрема, належить нормалізація 

показників, вибір виду функції згортки, а також вибір схеми відображення та 

врахування пріоритету. Нехай L — кількість НПП аналізованого НЗ, що 

становлять множину С, результати діяльності яких підлягають оцінюванню. 

Для оцінювання діяльності l-го НПП, l =1, L використовується множина 

ключових показників А, що складається з І показників. Позначимо через  – 

значення і-го показника (i = 1,I ) надане l-му викладачу (l =1, L ) за 

результатами оцінювання його діяльності впродовж певного періоду, 

наприклад, навчального року чи семестру.   
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Проблема нормалізації (нормування) виникає в тому разі, коли різні 

показники (i = 1,I ), які характеризують різні грані оцінювання діяльності НПП, 

вимірюються в різних шкалах, мають різні одиниці вимірювання та різні 

порядки величин. Деякі з них можуть бути нечіткими величинами. Для 

здійснення математичних операцій з інформацією, отриманою на підґрунті 

значень цих показників, важливо результати вимірювань (оцінок) привести до 

порівняльних шкал, бажано до безрозмірного масштабу. Тобто замість значень 

показників  (i = 1,I ; l =1, L ) розглядати їх еквіваленти , (i = 1,I; l =1, L ). 

Нормалізація (нормування) — це монотонне перетворення шкал вимірювання 

показників. Основні методи нормалізації наведено, зокрема в працях [23; 24; 

25; 26], а найбільш поширеними серед них є такі, у результаті застосування 

яких усі значення нормалізованих показників  розміщені на відрізку [0, 1]. 

Найгіршому значенню і-го (i = 1,I ) показника  на множині С відповідатиме 

0-ве значення відповідного нормалізованого показника, тобто (формула 1.1) 

[26]: 

 

 
1,

min 0, 1,il
l L

x i I
=

= = , (1.1) 

 

та найкращому значенню і-го (i = 1,I ) показника ila  на множині С 

відповідатиме одиниця, тобто (формула 1.2): 

 

1,
max 1, 1,il
l L

x i I
=

= = .     (1.2)  

 

Здійснивши нормалізацію (нормування) деталізованих показників у 

процесі рейтингового моделювання та оцінювання діяльності НПП окремо 

взятого НЗ, можна переходити до побудови та обчислення відповідних значень 

( lR , l =1, L ) інтегрованого показника (згортки), переводячи ситуацію 
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поліпараметричного оцінювання діяльності НПП аналізованого НЗ у ситуацію 

монопараметричного оцінювання.  

На сьогодні відомо кілька концепцій і відповідний інструментарій 

стосовно побудови таких показників. Застосовують як адитивні, так і 

мультиплікативні згортки [26]. Адитивну згортку ( , 1,lR l L =  ), зокрема, 

можна подати у вигляді (формула 1.3):  

 

1

, 1,
I

l i il

i

R k x l L

=

= = ,     (1.3) 

 

де вагові коефіцієнти ( , 1, Iik i =  ) мають відповідати таким умовам (формула 

1.4):  

 

0, 1,Iik i =
,     (1.4) 

1

1
I

i

i

k
=

= .  

 

У низці наукових праць, зокрема Р. Л. Акоффа [1], О. А. Дьоміна [36], 

С. В. Степаненко [120], М. А. Хвесика [131], наводяться як переваги, так і 

недоліки такого концептуального підходу. Адитивна згортка добре себе 

зарекомендувала в тих випадках, коли деталізовані показники з множини А 

відносно незалежні (корельовані несуттєво). Застосування концепції та 

інструментарію мультиплікативного згортання загалом та, зокрема, у 

рейтинговому моделюванні та управлінні дедалі більше поширюється. Про це 

йдеться у працях таких науковців, як Р. Л. Акофф  [1], О. А. Дьомін  [36], 

В. В. Дорофієнко  [44], І. М. Школа  [47], С. В. Степаненко  [120], М. А. Хвесик  

[131]. Мультиплікативні згортки доречно використовувати, зокрема, у випадку, 

коли серед деталізованих показників існує деяка (суттєва) залежність, коли 

вони, на певний погляд, вважаються субститутами тощо. Наприклад, можна 
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стверджувати, якщо викладач активно займається науковою роботою, 

періодично публікуються його наукові статті, тези виступів на  конференціях, а 

також виходять навчальні посібники тощо, то велика вірогідність й того, що 

відповідні дисципліни він викладатиме творчо, зі знанням справи, 

застосовуватиме різного роду інновації, що спонукатимуть студентів до 

навчання. А відповідні деталізовані показники оцінювання його діяльності в 

науковій та інноваційній сферах будуть досить тісно корельовані [26]. У 

наукових працях [47; 131] доведено, що за адекватну оцінку інтегрованого 

показника слід використовувати середньо-геометричну зважену ( , 1,lR l L =  ) 

згідно з формулою 1.5: 

 

( )
1

1 , 1,
i

I
k

l il

i

R x l L

=

= + =
,    (1.5)

 

 

де вагові коефіцієнти кожного із обраних деталізованих показників 

задовольняють умовам (формула 1.6):  

 

0, 1,Iik i =
,     (1.6) 

1

I

i

i

k I

=

= , 0  . 

 

Зазвичай покладають η = 0 і отримують загальноприйнятний вираз 

нормованих вагових коефіцієнтів, тобто (формула 1.7):  

 

1

1
I

i

i

k
=

= .       (1.7) 

 

За умови (формули 1.1) вагові коефіцієнти деталізованих показників 

набувають значень в інтервалі (формула 1.8): 
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0 1, 1,Iik i  = .      (1.8) 

 

Зважаючи на те, що (формула 1.9): 

 

0 1, 1,I, 1,Lilx i l  = =
.    (1.9) 

 

Отримаємо (формула 1.10): 

 

( ) ( )1 1 , 1,I, 1,L
ik

il ilx x i l+  + = =
     (1.10)

 

 

Це призводить до суттєвого нівелювання внеску окремих деталізованих 

показників у структуру інтегрованого показника lR . У загальному випадку 

справедливими є такі оцінки стосовно значень інтегрованого критерію 

(формула 1.11) [26]:  

 

1 2, 1,lR l L  =
     (1.11) 

 

Водночас справедливою є гіпотеза, згідно з якою для більшості НПП НЗ 

нормалізовані значення деталізованих показників перебуватимуть в інтервалі 

(формула 1.12): 

 

0 1, 1,I, 1,Lilx i l  = =
     (1.12) 

 

Тому 2lR  . Звідси можна дійти висновку, що оцінені кількісні значення 

інтегрованого показника (за умови η = 0) будуть знаходитись у досить вузькому 

інтервалі значень, тобто мало (несуттєво) відрізнятимуться [26]. Нами 
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пропонується обирати η ≠ 0. Наприклад, оберемо η таким, щоб 10I = . Тобто 

для показників вагомості деталізованих показників мають виконуватись такі 

умови (формула 1.13):  

 

0, 1,Iik i = , 

1

10
I

i

i

k
=

= .        (1.13) 

 

За умови (формули 1.2) можна припустити, що серед множини показників 

А знайдеться підмножина 1A  ( 1i A A  ) таких, для яких 1ik  . Тому для 

відповідних співмножників інтегрованого критерію виконуватиметься 

нерівність (формула 1.14): 

 

( ) ( ) 11 1 , 1,I, 1,L,
ik

il ilx x i l i A+  + = = 
    (1.14)

 

 

Тобто внесок цих показників у кількісне значення інтегрованого 

показника (його зростання) буде меншим, ніж тих показників 2i A A  , для 

яких 1ik  , оскільки (формула 1.15):  

 

( ) ( ) 21 1 , 1,L,
ik

il ilx x l i A+  + = 
    (1.15)

 

 

Водночас легко отримати такі оцінки щодо кількісних значень 

інтегрованого показника lR
 (формула 1.16): 

 

1 1024, 1,lR l L  =
     (1.16) 

 

Зважаючи на те, що для більшості елементів множини А виконується 

гіпотеза, згідно з якою 1, 1,lR l L = , то відповідні значення інтегрованих 
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показників перебуватимуть у досить широкому інтервалі. Це дає змогу 

отримати більш суттєві відмінності в кількісних значеннях інтегрованого 

показника для різних викладачів НЗ і раціонально здійснити рейтингування. 

Приклад застосування рейтингової моделі подано в Додатку Л, табл. Л.1–Л.8, 

рис. Л.1–Л.2. У подальшому отриманий рейтинг навчальних закладів дає змогу 

визначити якість закладів країни в цілому.   

На основі застосування наукових доробок вчених у галузі національної 

економіки та багаторічного досвіду експертів-оцінювачів іноземних країн, 

можна визначити сукупність  взаємопов'язаних принципів, які виступатимуть 

надалі теоретико-методологічною базою оцінки ресурсного потенціалу 

підприємств, галузей, регіонів, національної економіки (рис. 1.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.11. Принципи оцінки ринкової вартості потенціалу регіонів та їх 

взаємозв'язок  

Примітка: розроблено автором на основі [43]  
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Згідно із принципом пропорційності або збалансованості всі елементи та 

складові, які включено до складу ресурсного, виробничого потенціалу країни та 

регіонів обов’язково повинні мати збалансовану внутрішню й загальну 

структуру. 

Між розвитком складових ресурсного потенціалу край необхідною є 

постійна підтримка пропорційності, яка насамперед буде забезпечувати 

максимальну прибутковість функціонування як країни, так і регіонів та, як 

наслідок, найвищу його вартість.  

Принцип економічного розділення збільшує вартість об'єкта власності. 

Характерні ознаки, за допомогою яких можна розподілити та виокремити види 

розподілу прав власності, представлені на рис. 1.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Ознаки поділу та види прав власності  

Примітка: розроблено автором на основі [131]  
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Відповідно проаналізовано поділ майнових прав за двома ознаками: за 

ознакою поділу; за видами прав.  

Принцип оптимального розміру чи раціональної величини належить до 

кожного фактору виробництва. Це може бути: земля, будівлі і споруди, 

персонал,  технічне оснащення, запаси тощо. За цим принципом, раціональне 

використання ресурсів дає змогу створити оптимальний, економічно 

обґрунтований розмір ресурсного потенціалу країни та отримувати від нього 

максимальний прибуток. 

З ринковим середовищем  пов'язана наступна група принципів, наведених 

у табл. 1.3:  

- залежність,  

- відповідність,  

- попит і пропозиція,  

- конкуренція,  

- змінювання. 

Дотримання зазначених принципів оцінки ринкової вартості потенціалу, 

пов’язаних із ринковим середовищем, дозволяє здійснити ґрунтовну та 

послідовну оцінку вартості потенціалу.  

Процес оцінки ресурсного потенціалу регіону, як зазначають багато 

авторів, наприклад І. М. Рєпіна, доцільно розглядати як той, що складається з 

таких основних елементів:  

- а) об'єкт оцінки;  

- б) суб'єкт оцінки;  

- в) критерій;  

- г) показник (система);  

- д) одиниці (шкала) вимірювання;  

- е) оцінка» [106].  

Врахування зазначених елементів дозволить здійснити якісну оцінку 

ресурсного потенціалу регіону, що вплине на прийняття відповідних рішень та 

подальше формування ресурсного потенціалу, покращення показників 
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діяльності, а також на соціально-економічний стан країни, рівень 

конкурентоспроможності.  

Таблиця 1.3 

Принципи оцінки ринкової вартості потенціалу, пов’язані із ринковим 

середовищем  

№ Принцип Зміст 

1 2 3 

1 Залежність 

 

Вартість потенціалу країни формується під впливом множини 

різноманітних факторів, серед яких особливу роль відіграє його 

місцезнаходження. Якість останнього, насамперед, визначається 

відповідністю фізичних параметрів земельної ділянки підприємства 

регіональної системи землекористування та його віддаленістю від ринкової 

інфраструктури. Разом ці дві важливі характеристики становлять сітку, чи 

економічне місцеположення держави. 

2 Відповідність За інших однакових умов потенціал регіону, який найвищою мірою 

відповідає містобудівним, екологічним, ринковим та іншим стандартним 

нормам і загальноприйнятим тенденціям землекористування, має найбільш 

високу вартість. 
3 Попит і 

пропозиція 

На вартість потенціалу великий вплив має співвідношення між попитом і 

пропозицією. Коли вони збалансовані, а потенціал країни використовується 

найкращим і найбільш ефективним чином, товари та послуги, вироблені в 

ній, мають максимально можливу для їх якості вартість.  
4 Конкуренція Сутність цього принципу полягає в тому, що ціни на об'єкти оцінювання 

формуються під впливом постійного суперництва між суб'єктами ринку, 

які прагнуть отримувати максимальні прибутки. Це вирівнює дохідність 

інвестицій на різних сегментах конкурентного ринку і дає можливість 

об'єктивно визначити ринкову вартість.  
5 Змінювання Цей принцип передбачає при оцінці вартості потенціалу регіонів та його 

складових урахування можливих змін в їх функціонуванні внаслідок зміни 

економічних, соціальних і юридичних умов, а також впливу регіональних і 

локальних факторів. Динамізм зовнішнього середовища і 

внутрішньовиробничих змін вимагає, щоб кожна оцінка вартості 

потенціалу регіонів відзначалася датою її проведення.  
6 Принцип 

найкращого і 

найбільш 

ефективного 

використання 

Є синтезуючим принципом оцінки вартості ресурсного потенціалу регіонів. 

Як системоутворювальний елемент він інтегрує загальний вплив усіх 

раніше названих принципів і означає, що із можливих варіантів 

використання потенціалу вибирається той, при якому найповніше 

реалізуються функціональні можливості всіх складових потенціалу і 

забезпечується від них максимальний результат. 

Примітка: розроблено автором на основі [11; 106] 

 

Зупиняючись на оцінці, слід зазначити, що головним питанням оцінки 

ресурсного потенціалу країни та регіонів є питання визначення  глобального 

загального показника або системи показників, за допомогою яких варто 

оцінювати потенціал. Існують підходи щодо існування єдиного синтетичного 

(інтегрального) показника. Вони припускають, що існуванню інтегрального 
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показника не суперечить наявність часткових показників, навіть навпаки, на 

їхню думку, зведення часткових показників до загального є обов'язковою 

умовою [76]. 

Утім, є певні недоліки інтегральних, загальних показників, на які вказує 

інше коло науковців. Ці недоліки насамперед пов’язані із практичним 

використанням цих показників, а саме недостатньою є обґрунтованість 

порівняння в підсумку різнорідних, складність розрахунку тощо [140].  

Також для оцінки ресурсного потенціалу країни та регіонів пропонується 

застосування графоаналітичної моделі, яка системно встановлює якісні та 

кількісні зв'язки між окремими елементами потенціалу регіону. Інакше це має 

назву графоаналітичний метод діагностики ресурсного потенціалу «Квадрат 

потенціалу» і  дозволяє оцінити рівень конкурентоспроможності, розвитку 

потенціалу регіону та країни в цілому [102]. Графічна модель ресурсного 

потенціалу країни чи регіону (рис. 1.13) має форму сфери, на якій можливо 

представити всі напрямки діяльності, розкриваючи діалектику потенціалу. 

Утім, використовувати цю сферичну форму на практиці для оцінки потенціалу 

країни чи регіону досить важко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Графоаналітичний метод діагностики ресурсного потенціалу  

Примітка: розроблено автором на основі [102] 

 

Алгоритм графоаналітичного методу оцінки ресурсного потенціалу 
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регіону «Квадрат потенціалу» представлений на рис. 1.14.   

 
 

Рис. 1.14. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки ресурсного потенціалу 

регіону «Квадрат потенціалу» 

Примітка: розроблено автором  

 

Також сукупний ресурсний потенціал регіону (SRP) можна визначити за 

формулою 1.17: 

 


=

=
n

i

iRPSRP
1 ,     (1.17) 

 

де RP – величина i-го компоненту ресурсного потенціалу регіону;  

n – кількість компонентів ресурсного потенціалу регіону [102].   

Між формою та розміром квадрату потенціалу та його життєвим циклом 
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існує зв'язок, який представлено на рис. 1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Зв'язок формою та розміром квадрату потенціалу та його життєвим 

циклом 

Примітка: розроблено автором на основі [102]  

 

Основними складовими сукупного ресурсного потенціалу є:  

RРп – природно-ресурсний потенціал, RРв – виробничий,  

RРінф – інфраструктурний, RРф – фінансовий, RРт – трудовий, RРінв – 

інвестиційно–інноваційний, RРінс – інституційний, RРс – соціальний, RРр – 

ринковий потенціал. 

Наступний погляд на вирішення проблеми оцінки ресурсного потенціалу 

– необхідність створення системи показників. Науковці вважають, що при 

виокремленні такої групи показників слід звернути увагу, як на теоретичні 

передумови, так і на фактичну динаміку. Причому в основу конструювання 

такої системи повинна бути покладена структурна модель, яка має враховувати 

вимоги, відображені на рис. 1.16. Дотримання зазначених вимог дозволить 
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побудувати модель оцінки ресурсного потенціалу.  

Загальнотеоретична інтерпретація, взаємозв’язок і цілеспрямування як окремих 

показників, їхніх груп, так і усієї системи в цілому 

 

Забезпечення співмірності, сумісності, загальної спрямованості всіх показників груп для  

усієї системи  

 

Наявність у системі показників, що виступають як основні регулюючі параметри, опорні 

категорії 

 

Можливість регулювання значень величин показників залежно від рівня використання 

ресурсів, що витрачаються, і ефективності результату 

 

Можливість одержання прогнозу про спрямованість динаміки показників  

Рис. 1.16. Загальні вимоги до побудови моделі оцінки ресурсного потенціалу  

Примітка: розроблено автором  

 

Принципово важливим як з наукового, так і практичного погляду є 

кількісна оцінка ресурсного потенціалу регіону, яка дає змогу визначити у 

вартісному вимірі сумарну величину потенціалу, зосередженого в регіоні, а 

також встановити питому вагу кожного елементу ресурсного потенціалу та 

визначити ступінь його використання. 

Наразі виникає питання щодо виявлення тих показників, які в такому разі 

доцільно було би враховувати при вимірюванні ресурсного потенціалу країни 

регіонів як складові. 

Узагальнюючи досвід оцінювання ресурсного потенціалу країни та 

регіонів, напрями і методи, доходимо висновку, що оцінювання ресурсного 

потенціалу країни та регіонів доцільніше проводити методом порівняльної 

комплексної рейтингової оцінки за допомогою системи показників за 

наступним алгоритмом (рис. 1.17). Дотримання зазначеного алгоритму дасть 

змогу оцінити ресурсний потенціал за такими напрямами: виробництво, 

розподіл та збут товарів та послуг; організаційна структура та менеджмент; 
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маркетинг, залучення інвесторів; фінансова система.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.17. Загальний алгоритм оцінювання ресурсного потенціалу 

Примітка: узагальнено автором  

 

Сукупний ресурсний потенціал є величиною, яка має часову складову, що 

дає змогу оцінити його річну потужність, включаючи не тільки реальну 

продуктивність використаних потужностей всього ресурсного комплексу, а і 

його потенційно можливу продуктивність за рахунок завантаження 

невикористаних потужностей та освоєння додаткових за певний проміжок часу 

із застосуванням у суспільному виробництві (формула 1.18): 

 

)( tíâtâtt RPRPRPSRP ++= ,   (1.18) 

 

де SRPt – сукупний ресурсний потенціал, розрахований за час t;  

RPвt – ресурсний потенціал використаних потужностей регіону за час t; 

1. Виробництво, розподіл та збут товарів та послуг. Аналіз обсягу, структури 

та темпів виробництва, фондів виробництва, основних засобів, ступінь 

використання оборотних активів, місцезнаходження виробництва та наявність 

інфраструктури, соціальні аспекти, екологію виробництва тощо 

2. Організаційна структура та менеджмент. Розглядається: організація і 

система управління регіону, аутентична культура, рівень менеджменту 

всередині регіону 

3. Маркетинг, залучення інвесторів. Дослідження: ринку, товару та каналів 

збуту, нововведень, комунікаційні зв'язки, інформація та реклама, маркетингові 

плани і програми 

4. Фінансова система.  Представляє собою аналіз фінансового стану регіону за 

допомогою коефіцієнтів рентабельності, ефективності, ділової активності, 

ринкової стійкості, ліквідності та інших для підприємств регіону. 
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RPнвt – ресурсний потенціал, не використаний у поточному часовому 

періоді t для потреб суспільного виробництва;  

∆RPt – додаткові нові потужності ресурсного потенціалу, освоєні за 

період t і використані в суспільному виробництві.  

Розрахунок кінцевої рейтингової оцінки проводиться шляхом порівняння 

кожного з чотирьох показників з умовним еталонним показником.  

Отже, кількісний вимір сукупного ресурсного потенціалу базувався на 

таких концептуальних положеннях:  

1) потенціал складається із суми ресурсів, які залучені або можуть бути 

залучені у виробництво, відображаючи сукупні економічні можливості регіону;  

2) потенціал є системою функціональних відносин між його складовими 

як реального, так і ймовірного рівня можливостей, ураховуючи існуючі і 

перспективні взаємозв'язки;  

3) потенціал є динамічною системою в просторі і часі, має властивість до 

мобілізації ефективного використання для досягнення поставленої мети; 

4) ресурсний потенціал повинен досліджуватись та розглядатись і в 

ресурсному, і в результативному напрямі визначенням в його складі активної і 

пасивної (резервної) частин.  

 

 

Висновки до розділу 1  

 

У результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Встановлено, що основою розвитку регіонів є його ресурсний 

потенціал, який характеризує не лише масштаб, напрями та особливості 

розвитку регіонів, а і властивість залишатися цілісним елементом 

продуктивних сил.  

Ресурсний потенціал регіонів у широкому значенні розглядається, з 

одного боку, як сукупність можливостей і засобів регіонів, задіяних у 
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виробництві регіонального продукту, з іншого – як сукупність можливостей і 

засобів регіонів, які беруть участь у споживанні регіонального продукту. 

Запропоновано поняття «ресурсний потенціал регіонів», під яким слід розуміти 

складну систему з розгалуженою структурою, із сукупністю взаємопов’язаних 

наявних природних, виробничих, трудових, фінансових, інвестиційних, 

інноваційних, інфраструктурних та інформаційних ресурсів, використання яких 

забезпечує одержання економічного ефекту. Ресурсний потенціал як основа 

розвитку економіки країни та її регіонів є складною системою з розгалуженою 

структурою, елементи якої взаємопов'язані між собою.  

2. Обґрунтовано, що завданням підвищення ефективності управління 

ресурсним потенціалом регіону є  вдосконалення використання та управління 

ресурсами регіону. Крім того, доцільним є подальші заходи з підвищення 

цілісності системи управління ресурсним потенціалом регіону.   

3. Сучасні наукові дослідження закордонних економістів та освітян 

дозволили встановити ряд важливих положень. Загальною закономірністю 

інвестування в освіту як на макро-, так і на мікрорівні виступає «Закон 

зниження ефективності при зростанні витрат на освіту». У світі відбуваються 

тенденції до скорочення питомої соціальної віддачі освіти за умови  зростання 

національного доходу. Одним із прикладів, що підтверджує зазначений факт, є 

існуюча істотна різниця в ефекті від вкладень в освіту в багатьох економічно-

розвинених країнах і в країнах третього світу.  

4. Доведено, що для формування, регулювання і проведення  державної 

політики в галузі освіти і науки частковий вияв загального закону зниження 

віддачі ресурсів для освіти, а саме  – зростаюча продуктивність людського 

капіталу, тягне за собою істотні наслідки. Зокрема, зазначений феномен 

означає, що більш відчутний економічний ефект для суспільства буде 

досягнуто при організації загальної грамотності населення, тобто за якісної 

загальної середньої освіти, ніж підготовка суперінтелектуалів при наявності 

неграмотної більшості населення. Погоджуємось із гаслом «Нація, в якій всі 

вміють читати і писати, у довгостроковій перспективі обжене в технічному 
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розвитку націю, в якій більшість населення є неграмотною, хоча окремі 

особистості геніальні». 

5. Удосконалено концептуальний підхід до рейтингового оцінювання 

галузі загальної середньої освіти з урахуванням компетентнісного підходу, 

який враховує систему показників оцінки, включає процес обчислення 

рейтингу, базується на усвідомленні істинної ролі та місця людини в сучасній 

економічній системі суспільства. Використання концептуального підходу 

дозволило врахувати резерви і нереалізовані можливості людського капіталу.  

6. Кількісний вимір сукупного ресурсного потенціалу базувався на таких 

концептуальних положеннях: 1) потенціал складається із суми ресурсів, які 

залучені або можуть бути залучені у виробництво, відображаючи сукупні 

економічні можливості регіону; 2) потенціал є системою функціональних 

відносин між його складовими як реального, так і ймовірного рівня 

можливостей, ураховуючи наявні та перспективні взаємозв'язки; 3) потенціал є 

динамічною системою в просторі і часі, має властивість до мобілізації 

ефективного використання для досягнення поставленої мети; 4) ресурсний 

потенціал повинен досліджуватись та розглядатись і в ресурсному, і в 

результативному напрямі визначенням в його складі активної і пасивної 

(резервної) частин.  

 

Висновки та результати досліджень, подані в першому розділі, 

оприлюднені в таких публікаціях [71; 75; 76].    
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА  

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

 

2.1. Особливості розвитку галузі загальної середньої освіти: 

загальнодержавний та регіональний аспект  

 

В умовах сьогодення розвиток галузі загальної середньої освіти має 

вагоме значення для соціально-економічного розвитку країни, регіону. 

Відповідно існує потреба у створенні умов розвитку загальної середньої  

освіти, залученні інвестицій, що дозволить створити  

творчо-інтелектуальне середовище, сприятиме соціально-економічному 

розвитку суспільства.  

Оскільки стратегічним вектором для України є входження до 

європейської спільноти, питання освіти постає особливо гостро. «Адже, 

освітній чинник є найсуттєвішим підґрунтям для побудови правової держави, 

потужним поштовхом для розвитку економіки, соціальної сфери, досягнення  

інших демократичних цілей в умовах становлення інформаційного суспільства» 

[132]. 

Процеси глобалізації, охоплюючи все новіші сфери життєдіяльності 

держав, поширились і на їхні соціальні сфери, зокрема на освіту, зумовивши не 

лише формування єдиного світового освітнього простору та  

на його основі світового ринку освіти, а й зростання попиту на  

знання та ЛК, що відіграють ключову роль у створенні та розвитку 

національних економік. 

У рамках реалізації стратегічних напрямів розвитку галузі освіти в 

Україні до 2021 року активно апробуються як новий зміст навчання, так і 

технології, форми і механізми організації освітньої діяльності.  
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«Однак стає все більш очевидним відставання інститутів українського 

законодавства у сфері освіти загалом та адміністративно-правового 

регулювання освітніх відносин, зокрема, від потреб освітньої  

практики» [132]. 

В Україні продовжується реформа з децентралізації влади, де головним і 

пріоритетним завданням для об’єднаних територіальних громад (ОТГ) є 

делегування функції управління освітою [95; 105]. 

Наприкінці 2016 року Урядовим контактним центром проводилося 

прогнозне дослідження на тему «Проблеми шкільної освіти в Україні». 

Опитування громадян показало, що найбільше людям не подобається 

матеріально-технічне обладнання та стан шкіл (із 1025 опитаних 31,9 % 

відзначили цю проблему як найголовнішу) [127, с. 9]. Усе це ще раз 

підкреслює, що сучасна освіта потребує негайного цілеспрямованого втручання 

у процес, тобто його реформування. 

Сфера загальної середньої освіти (ЗСО) перебуває у фокусі реформи 

«Нова українська школа» (НУШ), яка стартувала у вересні 2018 року. Слід 

відзначити наступне: «Близько 22 тис. учителів, що братимуть перший клас з 1 

вересня 2018 року, а також близько 19 тис. учителів іноземної мови пройшли 

підвищення кваліфікації; майже мільярд гривень виділено на закупівлю  

сучасних парт, меблів, дидактичних матеріалів та комп’ютерного обладнання 

для НУШ. Створено та затверджено новий Держстандарт  

початкової освіти, що вперше передбачає не «фарширування» дітей 

непотрібною інформацією, а розвиток компетентностей, що включає надання 

знань, навичок, умінь, а також цінностей дитині, на основі яких вона 

формуватиме своє становлення як особистість і громадянин. Цей стандарт було 

пропілотовано в перших класах ста шкіл України. Наступного року пілот 

продовжиться для другого класу, що вступатиме в реформу з 1 вересня 

2019 року. На нас також чекатиме наступна хвиля перепідготовки  

вчителів та подальше оновлення освітнього середовища початкової  

школи» [94, с. 5]. 
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Графічно Концепція реформування середньої «Нової української школи» 

та напрями подальшого реформування української середньої школи наведено 

на рис. 2.1–2.2, які слід розглянути більш детально.  
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Рис. 2.1. Концепція реформування середньої «Нової української школи» 

Примітка: удосконалено автором на основі [89; 90; 91]  
 

Концепція реформування середньої «Нової української школи» містить 

засади, план і напрями реформування. НУШ – це реформа модернізації, яка 

увійшла і розпочалася 1 вересня 2018 року. План упровадження реформи 

передбачає наступність дій, що наведені в Додатку А, табл. А.1 [67].  
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Упродовж 2017/2018 н.р. суттєво посилено інституційні основи розвитку 

системи національної освіти – ухвалено Закон України «Про освіту», який 

регулює суспільні відносини, права та обов’язки як юридичних, так і фізичних 

осіб, а також розподіл та процес делегування відповідних  

функцій між державою та місцевими органами  самоврядування в освітній 

сфері [67].  

Тобто Закон регламентує подальше реформування законів «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про професійну освіту», «Про освіту дорослих», зміни до закону «Про вищу 

освіту». 

НУШ – це ключова реформа, яка повинна зупинити негативні тенденції, 

де основна зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту  

освіти, адже головне завдання НУШ – виховати інноватора та громадянина, 

який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини» 

[89; 90; 91]. 

Оновлений зміст освітнього процесу базується на «формуванні важливих 

компетентностей для НУШ: вільне володіння державною  

мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; математична компетентність; компетентності 

природничих наук, техніки та технологій; інноваційність; екологічна 

компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання 

впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна 

компетентність; підприємливість та фінансова грамотність» [67; 89, с. 7; 90; 91].  

З даних рис. 2.2 можна відзначити, що серед напрямів реформування 

української середньої школи було виділено такі: оновлення змісту; розвиток 

людських ресурсів; зміну структури; нову систему управління; систему 

забезпечення якості середньої освіти; справедливий розподіл публічних коштів; 

нове освітнє середовище.  
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 МЕТА – це консолідація всіх гілок влади і українського суспільства в цілому  
                   

     ЕТАПИ:    
           

   

1-й етап 

(2018 рік)   

Старт Нової 

початкової 

школи 

   

2-й етап  

(2020 рік)  

Старт Нової базової 

школи (у пілотному 

режимі)  

   

3-й етап  

(2023 рік)  

Старт Профільної школи 

(за наявності 

фінансування і 

підготовленої мережі)  

 

               

     НАПРЯМИ:    
                   

  Напрям 1. Оновлення змісту 

Завдання:  

− запровадити новий стандарт,  розробити  або оновити типові навчальні плани та освітні 

програми в межах нового стандарту; 

− підготувати нові підручники та інші навчальні матеріали. 
                   

  Напрям 2. Розвиток людських ресурсів 

Завдання: 

− розробити концептуальні засади нової системи підготовки та професійного розвитку; 

− розробити професійні стандарти, створити систему добровільної сертифікації вчителів; 

− урізноманітнити форми професійного розвитку вчителя і директора. 
                   

  Напрям 3. Зміна структури 

Завдання: 

− сформувати мережу профільних та опорних шкіл;  

− забезпечити кожній дитині можливість здобувати освіту за місцем проживання;  

− забезпечити різноманітність форм здобуття освіти. 
                   

  Напрям 4. Нова система управління 

Завдання: 

− розвинути управлінський потенціал об’єднаних територіальних громад у сфері освіти;  

− створити автономію закладів освіти та зменшити бюрократичне навантаження на школу. 
                   

  Напрям 5. Система забезпечення якості середньої освіти 

Завдання: 

− створити систему державних органів забезпечення якості освіти, моніторингу якості;  

− долучитися до міжнародних моніторингових досліджень;  

− розвинути систему незалежного оцінювання результатів навчання. 
                   

  Напрям 6. Справедливий розподіл публічних коштів 

Завдання: 

− підвищити соціальний статус вчителя;  

− забезпечити принцип свободи вибору в освіті;  

− забезпечити прозорий розподіл публічних коштів. 
                   

  Напрям 7. Нове освітнє середовище 

Завдання: 

− облаштувати шкільні будівлі відповідно до потреб Нової школи. 

Рис. 2.2. Напрями реформування української середньої школи 

Примітка: удосконалено автором  
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Дотримання зазначених компетентностей дозволить досягти бажаних 

результатів в установах загальної середньої освіти, а також покращити якість 

навчання, забезпечити високий рівень знань, що сприятиме формуванню 

ресурсного потенціалу регіону та країни в цілому, вплине на рівень 

конкурентоспроможності, соціального розвитку.  

Ключові компетентності НУШ для загальної середньої освіти та 

характеристика їх сутності, змісту перелічені в табл. 2.1 [67; 73].  

Таблиця 2.1  

Ключові компетентності Нової української школи для середньої освіти 

Компетентності Зміст та суть 

1 2 

Педагогіка, що 

ґрунтується на 

партнерстві між учнем, 

учителем і батьками 

Учні, батьки та вчителі є добровільними та зацікавленими спільниками, 

рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Тобто залученість родини до побудови освітньої̈ траєкторії̈ дитини. 

Умотивований учитель, 

який має свободу 

творчості й 

розвивається 

професійно 

Зміна процесу і змісту підготовки вчителя, а саме створення освітнього порталу з 

методичними та дидактичними матеріалами, надання академічної свободи учителю. 

Орієнтація на потреби 

учня в освітньому 

процесі 

Має реалізовуватися принцип «дитиноцентризму». Усе життя нової школи повинно 

бути організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії. Нова школа 

плекає українську ідентичність. 

Наскрізний процес 

виховання, який формує 

цінності 

освітнього процесу, що орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема 

морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, 

повага до себе та інших людей) та соціально-політичні (свобода, демократія, 

культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 

ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). 

Нова структура школи, 

яка дає змогу добре 

засвоїти новий зміст і 

набути компетентності 

для життя 

Закон «Про освіту» передбачає три рівні повної загальної середньої освіти: 

початкова освіта (4 роки), базова середня освіта (5 років) та профільна середня 

освіта (3 роки). Загальна тривалість навчання в Новій українській школі 

збільшиться до 12 років. 

Децентралізація та 

ефективне управління, 

що надають школі 

реальну автономію 

На центральному рівні управління визначаються стандарти освіти. Дотримання цих 

стандартів контролює Державна служба якості освіти. Безпосереднє управління 

школами здійснюється на місцевому рівні. 

Справедливий розподіл 

публічних коштів, який 

забезпечує рівний 

доступ усіх дітей до 

якісної освіти 

Заклади освіти зобов’язані оприлюднювати всі кошти, які надходять із бюджету та 

з інших джерел. Освітня субвенція розраховується за відповідною формулою. Для 

забезпечення свободи вибору в освіті з 2019 року буде запроваджено принцип 

«гроші ходять за дитиною» для приватних шкіл. У регіонах триватиме розвиток 

мережі опорних шкіл, що дасть змогу отримувати справді якісну освіту дітям із 

сільської місцевості на рівні базової і старшої профільної школи. 

Нове освітнє 

середовище 

Упровадження нових підходів потребує формування якісно нового освітнього 

середовища для дитини й організації простору та класу. 

Примітка: складено автором на основі [90; 91] 

 

Погоджуємося з Н. М. Бібік, що «спільними для всіх компетентностей є 

такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане; уміння висловлювати думку 
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усно і письмово; критичне і системне мислення; здатність логічно 

обґрунтовувати позицію; ініціативність; творчість; уміння вирішувати 

проблеми; оцінювати ризики; уміння конструктивно керувати емоціями; 

застосовувати емоціин̆ий інтелект; здатність до співпраці в команді. У межах 

запровадження компетентнісного підходу створюється нова система 

вимірювання й оцінювання результатів навчання. Зокрема, буде змінено зміст 

ЗНО» [67; 90; 91, с. 6].  

Зауважимо, що сьогодні в Україні є недостатньою увага суспільства 

відносно реформування загальної середньої освіти,  а саме на процес соціально-

економічних показників. «Соціально-економічний вплив на якість і динаміку 

розвитку загальної середньої освіти не викликає сумнівів як у дослідників і 

експертів, так і в більшості населення держави. Однак така ж його більшість не 

схильна розглядати освітню діяльність як таку, що ґрунтується на економічних 

і соціально-економічних процесах» [78]. Тобто суспільство досі не усвідомило, 

що кінцеві результати освіти мають не лише соціальне значення, а тому і 

повинні відповідати стратегічним цілям і запитам сучасності. Випускник школи 

має бути готовий до успішної участі в найважливіших економічних процесах 

країни [67; 73; 150].  

Громадяни України здебільшого відзначають, що для них освіта 

(передусім загальна середня) пов’язана насамперед  не з економікою, а з 

традиціями, іншими культурними явищами [56; 78]. 

Сьогодні сучасна українська економіка вирішує безліч різних державних 

економічних та соціальних проблем і не випадково, за висновками 

Зелінської Г. О. «об’єктом її вивчення став освітній простір та  

менеджмент. Досягнення його основних завдань передбачає з’ясування  

питань стосовно ефективності капіталовкладень у галузь і її окремі  

ланки, критеріїв її визначення; джерел фінансування закладів освіти та їх 

обсягів, державної політики щодо залучення інвесторів і спонсорів освіти 

тощо» [51].   
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На нашу думку, необхідно ще звернути увагу на оптимальне 

співвідношення децентралізації й централізації влади.  

Із 2014 року в Україні відбувається повномасштабна реформа місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, що супроводжується 

формуванням спроможного первинного інституту місцевого самоврядування – 

територіальної громади шляхом її укрупнення, з наданням повноважень, 

ресурсів та можливості самостійно вирішувати питання місцевого значення. 

Змінами до Бюджетного кодексу України з 2016 року органам місцевого 

самоврядування базового рівня додатково передано повноваження з утримання 

закладів середньої освіти. Таким чином, законодавством органам  

місцевого самоврядування (ОМС) визначено значний перелік повноважень і 

функцій для самостійного прийняття рішень, у який спосіб  

під власну відповідальність та із залученням усіх наявних ресурсів  

забезпечити надання якісної та доступної освіти на відповідній  

території, згідно із затвердженими державними освітніми  

стандартами [61]. Критерії, ознаки та показники спроможної освітньої мережі, 

які дають можливість самостійно провести оцінювання та аналіз даної мережі, 

розробити та ввести до стратегії розвитку громади необхідні відповідні заходи, 

спираючись на такі базові фактори: 

− демографічний (особливості населених пунктів на території); 

− економічний (відповідність обсягу освітньої субвенції реальним 

потребам та можливості відповідного місцевого бюджету здійснювати видатки, 

залучати кошти для забезпечення якості навчально-виховного процесу); 

− інфраструктурний (наявність та стан будівель закладів освіти, 

забезпечення класів навчальним обладнанням); 

− організаційно-кадровий (ефективність управління та наявність 

педагогічного потенціалу) [67; 126]. 

Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» регулює 

суспільні відносини, розподіляє функціональні та правові відносини державних 

органів та ОМС у сфері освіти [50; 119]. У сфері освіти виконавчі органи 
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сільських, селищних, міських рад наділені власними (самоврядними) та 

делегованими повноваженнями [67]. 

Донедавна і в багатьох закладах освіти сьогодні, до впровадження НУШ, 

система освіти від Радянського Союзу отримала розгалужену шкільну мережу, 

тобто відсутність обов’язкового поділу на рівні: учні навчаються протягом 11 

років в одній школі. У 1995 р. в Україні налічувалось близько 22 300 тис. шкіл, 

де навчалося близько 7 млн учнів, а вже у 2018 р. – 15,5 тис.  шкіл та близько 4 

млн учнів [62].  

Згідно з висновками авторів освітнього Аналітичного центру CEDOS у 

партнерстві з OSIFE та за фінансової підтримки Посольства Швеції [62], 

«Існуюча колись система управління не відповідала вимогам щодо якості 

наданих послуг  і доступності освіти, не враховує регіональні рівняння» [62]. 

Недолік всього, що відбувалося, – це наявність одного монопольного органу 

керування сферою освіти на державному рівні, а не виборним органом 

місцевого самоврядування. 

Тепер, згідно із законом і реформою децентралізації, повноваження 

отримали громади і школи зі зміною розподілу фінансування».  

Заклади загальної середньої освіти подано в Додатку Б, табл. Б.1. Усі 

дані, викладені в науковому дослідженні, наведено з 2014 р. без урахування 

тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях [73].  

Склалася неоднозначна ситуація, яка відрізняється за територіальним 

розташуванням. Зокрема, у містах існує нестача місць, що свідчить про 

необхідність створення нових шкіл. У селах навпаки школи порожні, що 

говорить про скорочення населення. За останні роки незалежності така ситуація 

значно не покращилась [62].  

Опитування учасників ЗНО дозволило вперше оцінити вплив соціально-

економічних чинників на навчальні досягнення. Очікувано, видимий розрив 

між міськими та сільськими школами, а також між звичайними та «елітними» 

закладами можна значною мірою (хоч і не повністю) пояснити різницею в 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
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соціальному походженні випускників. Особливо велике значення має освіта 

батьків. Також на результати впливає сфера праці й посада батьків, наявність 

батьків-заробітчан, наявність удома книжок, розмір класу, необхідність 

добиратись до школи в інший населений пункт, можливість готуватись до тесту 

з репетитором, гендер тощо. В опитуванні було враховано також індивідуальні 

та мотиваційні чинники, що відіграють велику роль. Із менш очікуваних 

результатів дослідження було виявлено відсутність зв’язку між статками 

родини та балом ЗНО (Додаток В, табл. В.1) [40; 58; 67].  

У селах бракує молодих спеціалістів, важко заповнити вакансії, учитель 

викладає предмети поза його спеціалізацією. Також відсутнє навчальне 

обладнання, необхідне для практичних і лабораторних робіт. Існують також 

проблеми з підручниками [67]. 

Концепція НУШ, відповідно до європейських систем освіти, втілює 12-

річне навчання замість 11-річного. Структура також змінюється, а саме: 

початкова освіта – 4 роки; базова середня освіта – 5 років; профільна середня 

освіта – 3 роки (академічне та професійне спрямування). Головна мета – це не 

завчання матеріалу, а розвиток неординарного мислення з відповідною базою 

знань. Методи навчання змінюються у бік особистісно-орієнтованого підходу 

щодо індивідуальних особливостей кожного учня, який отримає можливість 

сам визначати предмети для навчання [62].  

Проблема із незаповненням класів вирішується за допомогою  

оптимізації мереж освітніх закладів шляхом об’єднання шкіл та використання 

автобусів для підвезення дітей, що дасть змогу заощадити кошти для 

модернізації тих шкіл, які потрібні і залишились. Таким чином, НУШ 

покликана зробити освітню мережу більш ефективною, яка посилює реформу 

децентралізації [67].  

Завдяки процесу децентралізації ОТГ мають відповідні повноваження у 

змісті та фінансуванні закладів освіти, отримують самостійність у прийнятті 

рішень щодо створенням опорних шкіл (ОШ). Кошти на фінансування шкіл 

будуть покриватись і із центрального бюджету, але частково за рахунок 
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«субвенції», яка визначається формулою і тільки на покриття потреб освітніх 

закладів [40; 58]. У рамках процесу децентралізації відбувається активне 

утворення ОТГ, освітніх округів та опорних навчальних закладів, які  

створюються для рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, ефективного 

використання ресурсів. 

Через складну демографічну ситуацію та глобалізацію наразі в сільській 

місцевості діє багато шкіл із малою наповнюваністю, які не можуть 

забезпечити належної якості навчання. Тому такі малокомплектні школи мають 

можливість стати філією ОШ і зазвичай виконують функції початкової  

школи. Для дітей та педагогічних працівників з інших населених  

пунктів забезпечується підвезення до ОШ [48]. Як правило, в ОШ навчається 

близько 200 учнів, школи мають сучасне оснащення, наявні  

кваліфіковані учителі. ОШ відвідують учні середньої та старшої школи, а учні 

початкових класів навчаються у ближчих маленьких  

закладах освіти. Фінансування ОШ відбувається і з державного бюджету, і з 

місцевих бюджетів (Додаток Г, табл. Г.1). Різниця в тому, що ОТГ мають 

можливість залучати грантові кошти [62]. Станом на 1 травня 2018 р. в 

Україні утворено 519 ОШ.  На сьогоднішньому етапі зарано робити виважені 

висновки щодо просування реформи, але позитивні зрушення вже є.  

Потрібен час для набуття навичок та напрацювання досвіду щодо 

самоуправління ОТГ [67].  

Наприклад, за висновками М. Куделі, І. Самохіна  «в деяких областях 

навіть сам процес об’єднання громад гальмується. Ситуація змінюється в тих 

районах, де створюються ОТГ, що дає можливість громаді отримати більше 

відповідальності та повноважень в управлінні освітою. Слабкою також поки що 

є спроможність громад управляти фінансами» [62; 84]. Тобто питання щодо 

оптимізації мережі шкіл виявилося дуже складним для ОТГ. Із 

вищевикладеного визначимо ризики, які гальмують процес модернізації 

освітньої галузі та можуть створити перешкоди, а саме: 

https://mon.gov.ua/ua/tag/oporni-shkoli
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1. Політичні ризики на національному та місцевому  

рівнях (політичний популізм та обіцянки після президентських та 

парламентських виборів). 

2. Системні ризики (низька спроможність в ОТГ). 

3. Ризик незакінченого об’єднання громад [67].  

З 2014 р. децентралізація є одним із пріоритетів українського уряду, 

зусилля якого  призвели до прийняття відповідних законів. Було змінено 

бюджетне та податкове законодавство, за рахунок чого  муніципалітети 

отримують більше доходів і самі підтримують фінансову систему на місцях. На 

цей час процес децентралізації ще триває [62; 99]. Україна сьогодні все 

активніше бере участь у міжнародному співробітництві. Підтримка 

європейських донорів допомагає Україні знизити ризики щодо низької 

спроможності громад.  

Аналіз дослідження дає змогу зробити висновки щодо проблем та 

перешкод процесу модернізації в освітній галузі України (табл. 2.2) [67]. 

Таблиця 2.2 

Проблеми та перешкоди модернізації в освітній галузі України 

Проблема  Суть проблеми 

Значні відмінності між школами 

(територіально) 

Утруднює реальний доступ учнів до здобуття якісної освіти 

Недостатньо розвиненою є мережа 

дошкільних закладів 

Унеможливлює обов’язкову дошкільну підготовку дітей 

старшого дошкільного віку 

Невідповідні умови навчання дітей Не відповідають особливостям розвитку (режим навчання, 

вимоги до приміщення, забезпечення харчуванням, 

матеріальна база) 

Збільшення ризиків щодо 

погіршення здоров’я дітей 

Погіршення фізичного та психологічного здоров’я дітей, що 

вимагає перегляду режиму їхньої праці, розвантаження і 

переструктурування змісту навчальних предметів тощо 

Відсутність конкуренції щодо 

якості освіти (у сільській місцевості 

з міською) 

Поглибилась потреба упровадження інших форм навчання, 

штатних розписів, створення відповідного освітнього 

середовища 

Невідповідність навчального 

забезпечення 

Більшість підручників є застарілими на противагу 

інноваційним методам; учителі не мають змоги самостійно 

обирати той або інший підручник 

Примітка: складено автором на основі [112]  

 

Реформа в освіті – це стратегія, яка втілює сучасні новації, створює нові 

можливості для учнів та вчителів, для батьків та освітніх управлінців, 
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випускників та самого навчального закладу. Проаналізуємо перші кроки 

освітньої реформи у вигляді переваг (рис. 2.3) [67]. 

Робота над 

концепцією 

НУШ 

2015 рік 

 Закон «Про 

освіту» 

2017 рік 

 НУШ – пілотний 

проєкт 

2018 рік 

(вересень) 

 

      

 Прийнято 

концепцію 

НУШ 

2016 рік 

 Прийняття 

Державного 

стандарту 

початкової освіти 

2018 рік (березень) 

 Закон «Про 

повну загальну 

середню 

освіту» 

2019 рік 
      

 ПЕРЕВАГИ ДЛЯ:  
      

УЧНІВ  БАТЬКІВ  ВИПУСКНИКІВ  

– для учнів з особливими 

потребами – інтеграція в життя 

звичайної школи; 

– для учнів, які займаються 

додатковими заняттями, – 

можливість перезарахувати 

позаурочні заняття та не 

відвідувати окремі шкільні 

предмети; 

– для учнів, які перебувають на 

домашньому навчанні, – легко 

та безпечно отримати повну 

загальну середню освіту; 

– більший вибір предметів – 

можливість створювати 

міжкласні групи. 

 

– отримують право 

ініціювати 

проведення 

позапланового 

інституційного 

аудиту навчального 

закладу; 

– отримають 

безпечніше 

середовище для їхніх 

дітей. 

 

– цілісна особистість, усебічно 

розвинена, здатна до 

критичного і творчого 

мислення; 

– патріот з активною позицією, 

який діє згідно з морально-

етичними принципами і 

здатний приймати 

відповідальні рішення, 

поважаючи гідність і права 

людини; 

– інноватор, здатний змінювати 

навколишній світ, розвивати 

економіку за принципами 

стійкого розвитку, конкурувати 

на ринку праці, учитися 

впродовж життя. 

 

      

 УЧИТЕЛІВ  УПРАВЛІНЦІВ  ЗАКЛАДУ 

 

– формування програми 

на основі Державного 

стандарту; 

– власне розробляти 

систему оцінювання та 

мотивації учнів; 

– підвищувати 

кваліфікацію за власним 

вибором за гроші 

держави; 

– нові доплати від 10 % 

до 20 %. 

 

Більше 

можливостей для 

чесних та 

прозорих виборів 

директора за 

конкурсною 

основою 

(конкурсна 

комісія) 

 
Фінансова 

автономія 

 

Рис. 2.3. Модель нових можливостей у ЗСО 

Примітка: складено автором на основі [89; 90; 91] 

 

Реформа передбачає 2 кроки адаптації – 1–2 клас та 5–6 клас. Переваги 

отримують: учні з особливими освітніми потребами; учні, які серйозно 

навчаються ще поза школою; учні, які перебувають на домашньому навчанні. 

Щодо дітей, що вчаться у школах з мовою національних меншин, то 
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передбачено декілька моделей навчання мовою корінного народу з 1 до 11 (12) 

класу поряд з вивченням української мови [38; 67; 83]. 

Учні, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримають знання в 

медзакладах. Вчителі матимуть відповідну автономію щодо розроблення, 

затвердження планів та методик. Для мотивації вчителів передбачено додаткові 

доплати, запровадження інтернатури. Батьки отримують право на проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) [38]. Усе це 

говорить про важливість продовження реформи [67]. 

Децентралізація дала поштовх для підвищення якості освітніх послуг, а 

саме запровадити нові стандарти і підходи до розробки та  

впровадження Нового освітнього простору, які враховують   

4 принципи: енергоефективність, сучасне оснащення, мотивацію і комфорт, 

інклюзію та безбар’єрність. «У 2017 р. було створено 115 проєктів з НОП, на 

кінець 2018 р. – 300 НОПів, у яких беруть участь у навчальному процесі 120 

тис. дітей. Лідером у розбудові НОПів є Дніпропетровська область, де за 

останні 3,5 роки були реконструйовані, капітально відремонтовані та 

побудовані 53 дитячих садка. Зараз ОДА реконструює понад 30 шкіл 

одночасно» [67; 92].  

Із вищевикладеного можна зробити висновки, що реформування системи 

освіти в Україні є надзвичайно важливим завданням як для держави,  

так і для суспільства в цілому. Тому доцільним є визначення  

проблем та перешкод модернізації в освітній галузі, оцінка  

ресурсного потенціалу галузей та розробка напрямів розвитку загальної 

середньої освіти.  
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2.2. Аналіз структури ресурсного потенціалу галузей України та 

регіонів 

 

Процес становлення громадянських якостей особистості визначається 

рівнем розвитку правової, моральної та політичної складових розвитку 

загальної культури. В умовах становлення ринкового механізму, інтеграції 

України у світове співтовариство особливого значення набувають проблеми 

формування, використання та відтворення ресурсного потенціалу, спроможного 

забезпечити ефективне управління, підвищення конкурентоспроможності 

функціонування сфер економічної діяльності. Тому розглянемо ресурсний 

потенціал України та регіонів галузі загальної середньої освіти, а саме: земля 

(заклад освіти), люди (кадри: вчителі, вихователі, керівники, допоміжний 

персонал навчальних закладів; учні), фінансові ресурси, фонди та засоби 

навчання, технології, інфраструктура тощо [73]. 

Динаміка зміни загальноосвітніх навчальних закладів України та 

динаміка зміни загальної кількості працівників та загальної кількості осіб, які 

отримують освітні послуги, представлена в табл. 2.3 [70; 73]. 

Таблиця 2.3 

Загальноосвітні навчальні заклади України на початок навчального року 

Показники  

Роки Відхилення 

2010/ 

2011 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 
+,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міські поселення та сільська місцевість 

Кількість 

закладів – 

усього,1 од. 

19 617 17 604 17 337 16 858 16 180 2 -3437 82,48 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
19 425 17 437 17 167 16 678 15 981 -3444 82,27 

приватною 192 167 170 180 199 -7 103,6 

Кількість учнів 

– усього, осіб 
4 090 906 3 757 063 3 783 150 3 845 517 3 921 673 -169233 95,86 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
4 073 280 3 739 200 3 762 876 3 822 051 3 894 193 -179087 95,6 

приватною 17 626 17 863 20 274 23 466 27 480 +9854 155,9 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість 

учителів – 

усього, осіб 

492 580 453 557 444 089 437 509 439 701 -52879 89,3 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
488 323 449 829 440 168 433 358 435 188 -53135 89,1 

приватною 4 257 3 728 3 921 4 151 4 513 +256 106,01 

Сільська місцевість 

Кількість 

закладів – 

усього,1 од. 

12 936 11 891 11 668 11 215 10 581 -2355 81,79 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
12 929 11 882 11 657 11 201 10 564 -2372 81,7 

приватною 7 9 11 14 17 -10 242,85 

Кількість учнів 

– усього, осіб 
1 342 652 1 213 166 1 197 208 1 184 764 1 178 627 -164025 87,78 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
1 342 307 1 212 537 1 196 303 1 183 424 1 176 878 -165429 87,68 

приватною 345 629 905 1 340 1 749 +1404 506,9 
1Включаючи вечірні (змінні)  школи,  а  також  гімназії,  ліцеї,  колегіуми,  навчально-

виховні  комплекси (об'єднання),  спеціальні  школи  (школи-інтернати),  школи  соціальної  

реабілітації  та  санаторні  школи. 

2Крім того, 12 денних загальноосвітніх навчальних закладів державної та 

комунальної форм власності перебувають на капітальному ремонті та не працюють з 

інших причин (3 заклади у міських поселеннях, 9 – у сільській місцевості), а діяльність 212 

денних загальноосвітніх навчальних закладів призупинена: 209 закладів державної та 

комунальної форм власності, 3 закладів – приватної (13 закладів у міських поселеннях, 199 – 

у сільській місцевості). 

Примітка: складено автором на основі [40; 83] 

 

Сучасна мережа закладів загальної середньої освіти України є достатньо 

розгалуженою, вона характеризується різними формами власності та 

підпорядкування [94]. 

Динаміку зміни денних загальноосвітніх навчальних закладів України та 

динаміку зміни загальної кількості працівників та загальної кількості осіб, які 

отримують освітні послуги, наведено в табл. 2.4 [70]. 



89 

 

Представлена динаміка (табл. 2.3–2.4) свідчить про те, що в країні 

відносно 2010/2011 н.р. спостерігається безперервне зниження кількості 

навчальних закладів як за формою власності, так і за місцевістю.  

Упродовж 2010/2011 та 2016/2017 н.р. спостерігається помітна тенденція 

до зменшення кількості здобувачів освіти за всіма рівнями, окрім повної 

загальної середньої освіти, але з 2017/2018 н.р. динаміка дещо покращилася. 

Усе це свідчить про чимало негативних регресивних процесів, найголовніший з 

яких – скорочення чисельності дітей шкільного віку. Зазначений прояв є 

свідченням серйозних демографічних проблем, що мають місце в останнє 

двадцятиріччя. Також порівняно з 2010 р. зменшилася загальна кількість 

педагогів у закладах загальної середньої освіти. Така тенденція зниження 

кількості пов’язана зі скороченням кількості самих закладів [70]. Розподіл 

денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2017/2018 навчального 

року за ступенями та видами наведено в Додатку Д, табл. Д.1.  

Таблиця 2.4 

Денні загальноосвітні навчальні заклади України, на початок навчального року 

Показники 

Роки Відхилення 

2010/ 

2011 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 
+,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міські поселення та сільська місцевість 

Кількість 

закладів – 

усього,1 од. 

19 422 17 459 17 201 16 728 16 060 1 -3362 82,69 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
19 230 17 292 17 031 16 548 15 861 -3369 82,48 

приватною 192 167 170 180 199 +7 103,64 

Кількість учнів – 

усього, осіб 
4 025 029 3 718 427 3 749 624 3 815 227 3 893 667 -131362 96,74 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
4 007 403 

3 700 

564 
3 729 350 

3 791 

761 
3 866 187 -141216 96,48 

приватною 17 626 17 863 20 274 23 466 27 480 +9854 
187,8

8 

Кількість 

учителів – 

усього, осіб 

488 568 450 428 441 324 435 197 437 471 -51097 89,54 

у тому числі за формами власності 

державною та 

комунальною 
484 311 446 700 437 403 431 046 432 958 -51353 89,39 

приватною 4 257 3 728 3 921 4 151 4 513 +256 106,0 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міські поселення 

Кількість закладів – 
усього,1 од 

6 498 5 580 5 544 5 527 5 490 -1008 84,49 

у тому числі за формами власності 

державною та 
комунальною 

6 313 5 422 5 385 5 361 5 308 -1005 86,58 

приватною 185 158 159 166 182 -3 98,38 

Кількість учнів – 
усього, осіб 

2 694 466 2 511 757 2 557 657 2 635 014 2 718 497 +24031 100,89 

у тому числі за формами власності 

державною та 
комунальною 

2 677 
185 

2 494 523 2 538 288 2 612 888 2 692 766 +15581 100,58 

приватною 17 281 17 234 19 369 22 126 25 731 +8450 148,89 

Кількість учителів – 
усього, осіб 

263 139 234 401 231 466 232 776 238 629 -24510 90,69 

у тому числі за формами власності 

державною та 
комунальною 

258 969 230 802 227 718 228 892 234 419 -24550 90,52 

приватною 4 170 3 599 3 748 3 884 4 210 +40 100,96 

Сільська місцевість 

Кількість закладів – 
усього,1 од. 

12 924 11 879 11 657 11 201 10 570 -2354 81,79 

у тому числі за формами власності 

державною та 
комунальною 

12 917 11 870 11 646 11 187 10 553 -2364 81,69 

Приватною 7 9 11 14 17 +10 242,86 

Кількість учнів – 
усього, осіб 

1 330 563 1 206 670 1 191 967 1 180 213 1 175 170 -155393 88,32 

у тому числі за формами власності 

державною та 
комунальною 

1 330 218 1 206 041 1 191 062 1 178 873 1 173 421 -156797 88,21 

приватною 345 629 905 1 340 1 749 +1404 506,96 

Кількість учителів – 
усього, осіб 

225 429 216 027 209 858 202 421 198 842 -26587 88,2 

у тому числі за формами власності 

державною та 
комунальною 

225 342 215 898 209 685 202 154 198 539 -26803 88,1 

приватною 87 129 173 267 303 +216 348,28 
1Крім того, 12 денних загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм 

власності перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин (3 заклади у 

міських поселеннях, 9 – у сільській місцевості), а діяльність 212 денних загальноосвітніх навчальних 

закладів призупинена: 209 закладів державної та комунальної форм власності, 3 заклади – приватної 

(13 закладів у міських поселеннях, 199 – у сільській місцевості). 

Примітка: складено автором на основі [40; 83]  

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти усім – це одна з умов 

успішного функціонування української освіти. Крім того, доступ до якісної 

освіти є також передумовою формування ресурсного потенціалу регіону. 

Процес інтегрування дітей з особливими потребами в освітній простір ОШ 

демонструє позитивну динаміку [94]:  
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− 05.09.2016 р. – 76 класів; 

− 01.12.2017 р. – 480 класів; 

− 01.06.2018 р. – 548 класів. 

Інклюзивна освіта – це один із стратегічних напрямків діяльності 

Міністерства освіти і науки України, який спрямовано на реалізацію прав дітей 

з особливими потребами. «Кількість класів з інклюзивним  

навчанням збільшилася (з вересня 2016 р. по червень 2018 р.) більш ніж у 7 

разів. На сьогодні в ОШ у 548 класах з інклюзивним навчанням здобувають 

освіту 990 учнів з особливими освітніми потребами» [41]. 

Якщо порівнювати 2017/2018 н.р. з 2016/2017 н.р., то можна побачити, 

що кількість учнів в інклюзивних класах збільшилася майже на 72 % – в 3,4 

раза (з 4180 до 7179 осіб). За той же період майже на 73 % зросла кількість шкіл 

з інклюзивним навчанням – з 1518 до 2620 закладів, більш ніж на 85 % зросла 

кількість класів з інклюзивним навчанням – з 2715 до 5033 класів. У 

Харківській області кількість класів збільшилася в 11 разів, тоді як в 

Миколаївській та Луганській областях показники залишилися найнижчими 

загалом по Україні. Лідером за кількістю учнів, які навчаються в інклюзивних 

класах, є Київська область, у якій станом на 2017/2018 н.р. в  

інклюзивних класах навчаються 712 учнів з особливими освітніми потребами, 

тоді як найнижчі показники зафіксовано в Миколаївській області (58 учнів) [41; 

94].  

Найбільшу кількість учнів з особливими освітніми потребами на один 

інклюзивний клас зафіксовано в Кіровоградській, Житомирській, Харківський, 

Хмельницькій областях (рис. 2.4) [41; 94]. Водночас в  аналізований період 

також спостерігається збільшення кількості асистентів учителя, але цей 

показник не перевищує зростання кількості учнів з особливими освітніми 

потребами. Проаналізована динаміка є підтвердженням позитивних зрушень у 

закладах загальної середньої освіти, але слід зупинитися на аналізі інших 

показників по областях України задля аналізу ресурсного потенціалу та 

визначення його слабких та сильних сторін.  
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Рис. 2.4. Динаміка збільшення кількості учнів з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та 

динаміка збільшення кількості асистентів учителя 

Примітка: складено автором на основі [40; 41; 94]  

 

Кількість учнів з інвалідністю, які здобувають освіту в закладах загальної 

середньої освіти (інклюзивні та спеціальні класи, спеціальні школи, навчально-

реабілітаційні центри, індивідуальна форма навчання) з кожним роком теж 

зростає: 2014/2015 н.р. – 59 642 чол., 2015/2016 н.р. – 62 075 чол., 2016/2017 н.р. 

– 65 603 чол., 2017/2018 н.р. – 68 714 чол. [41; 94]. 

Проаналізуємо також динаміку змін мережі ЗЗСО в регіональному розрізі 

за ключовими показниками (без урахування спеціальних шкіл (шкіл-

інтернатів), шкіл соціальної реабілітації та санаторних шкіл): розподіл шкіл за 

типами місцевості, кількість учнів на одного вчителя, кількість учнів на один 

навчальний заклад, кількість учителів на один ЗЗСО [41; 66; 94]. 

Загалом по Україні майже дві третини шкіл розташовані в сільській 

місцевості (65,8 %), відповідно в містах – 34,2 %. Більша частина закладів 

середньої освіти в міській місцевості розміщена в Донецькій, 

Дніпропетровській і Харківській областях, у сільській – у Волинській, 
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Тернопільській і Вінницькій областях. Упродовж чотирьох останніх років 

спостерігається зменшення кількості учнів на 2,2 % у сільській місцевості, і 

збільшення на стільки ж відсотків у міських поселеннях. У 2017/2018 н.р. у 

закладах загальної середньої освіти навчалося 3 911 848 учнів, із них у сільській 

місцевості – 30,1 %, у містах – 69,9 % [40; 41; 94]. Тобто наповнюваність 

сільських шкіл традиційно нижча за міські, але за чотири роки (з 2014 р. по 

2018 р.) динаміка зросла в середньому на 10 учнів, а наповнюваність шкіл у 

містах збільшилася на 45 учнів. Динаміка середньої наповнюваності денних 

ЗЗСО наведена на рис. 2.5 [66].  

 

Рис. 2.5. Динаміка середньої наповнюваності денних ЗЗСО (усього, місто/село), 

осіб 

Примітка: складено автором на основі [40; 94]  

 

Найбільша наповнюваність шкіл у м. Києві – у середньому 588 учнів, а в 

розрізі регіонів: Дніпропетровська (345 учнів), Харківська (310), Одеська (299), 

Донецька (288), Запорізька (287), Київська (283), Кіровоградська (267), 

Херсонська (245), Рівненська, Закарпатська (по 240), Чернівецька (237), 

Миколаївська (216), Львівська (213), Івано-Франківська (212), Полтавська і 

Волинська (по 204), Сумська (199), Житомирська (186), Черкаська (185), 
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Вінницька (183), Луганська (181), Хмельницька (180), Чернігівська (176), 

Тернопільська (141 учень). В Україні на 1 вчителя в денних ЗЗСО припадає 9 

учнів (місто – 11 учнів, село – 6 учнів). Найбільша кількість учнів на 1 вчителя 

у м. Києві – 13 осіб. У Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях цей 

показник найвищий серед регіонів і становить 11 учнів [40; 66; 94]. 

Порівняно з іншими країнами Організації економічного співробітництва і 

розвитку для України показник кількості учнів в розрахунку на одного вчителя 

у 1,5 раза менший за середній показник по державах – членах Організації 

економічного співробітництва і розвитку. Така ситуація вимагає адекватних 

кроків для реагування з метою оптимізації цього показника [94]. 

Можна констатувати, що відбувається оптимізація мережі  

спеціальних закладів загальної середньої освіти, зокрема створення умов для 

навчання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (рис. 2.6) 

[66]. 

 

Рис. 2.6. Кількість інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в динаміці та кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах у динаміці 

Примітка: складено автором на основі [37; 94]  
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Залишаються в цілому стабільними кількість спеціальних закладів освіти 

й учнівські контингенти, а саме: у 2016/2017 н.р. функціонували 333 

спецзаклади, в яких отримали відповідні послуги 39,6 тис. учнів; у 

2017/2018 н.р. – 333 заклади та 39,4 тис. учнів [37; 94].  

Кількість спеціальних закладів освіти для дітей із затримкою психічного 

розвитку наведено в табл. 2.5 [66]. 

Таблиця 2.5 

Кількість спеціальних закладів освіти для дітей із затримкою психічного 

розвитку 

Показники 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. Відхилення, -,+ 

Кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти за нозологіями  

Сліпі 5 5 0 

Зі зниженим зором 20 22 +2 

Глухі 20 19 -1 

Зі зниженим слухом 15 15 0 

З інтелектуальними порушеннями 155 147 -8 

З порушеннями опорно-рухового апарату 13 12 -1 

З тяжкими порушеннями мовлення 11 12 +1 

Із затримкою психічного розвитку 23 19 -4 

Навчально-реабілітаційні центри (діти зі 

складними комплексними порушеннями) 
71 82 +11 

Кількість дітей, які навчаються у спеціальних закладах загальної середньої 

освіти 
 

Сліпі 610 630 +20 

Зі зниженим зором 3348 3662 +314 

Глухі 1900 1691 -209 

Зі зниженим слухом 1837 1898 +61 

З інтелектуальними порушеннями 17316 16347 +969 

З порушеннями опорно-рухового апарату 1732 1581 -969 

З тяжкими порушеннями мовлення 1790 1893 +103 

Із затримкою психічного розвитку 3163 2610 -553 

Навчально-реабілітаційні центри (діти зі 

складними комплексними порушеннями) 
7900 9115 +1215 

Примітка: складено автором на основі [37; 94]  

 

Тобто в мережі спеціальних закладів відбуваються дуже вагомі і 

позитивні зміни: залучення до навчання дітей з тяжкими порушеннями 

розвитку; збільшення кількості навчально-реабілітаційних центрів. 

Організація кадрового забезпечення ЗЗСО – одна з важливих умов 

успішної реалізації концепції НУШ [66].  
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«Загалом по Україні кількість учителів закладів загальної середньої 

освіти на початок 2017/2018 н.р. становила 437 471 особу, з-поміж яких 54,5 % 

працювали в містах, 45,5 % – у сільській місцевості. Регіональний розподіл 

педагогічних працівників показав, що у всіх областях учителі віком від 41 до 50 

та від 51 до 60 років становлять більшу частку. В Одеській області у закладах 

загальної середньої освіти викладають майже 17 % вчителів віком понад 60 

років. Натомість у Чернівецькій області найбільше вчителів віком до 30 років» 

[37]. 

Учителі є ключовими особами реформи ЗЗСО, котрі й повинні втілити в 

життя заплановані зміни. Для цього Міністерство освіти і науки України 

провело роботу з масштабного підвищення кваліфікації вчителів. «Наказом 

Міністерства освіти і науки України була затверджена відповідна програма 

щодо підвищення кваліфікації вчителів  з дистанційного онлайн-курсу на 

порталі EdEra. З 1 лютого 2018 р. та до кінця травня 2018 р. тривала активна 

фаза навчання. З 1 лютого 2019 року було викладено 2 модулі – «Загальний 

огляд» та «Організація класу». 26 лютого 2019 року відкрито модуль 

«Інтегроване навчання»» [60; 66; 83; 94]. 

Оптимізація мережі шкіл відбувається шляхом реорганізації закладів 

освіти, створення опорних шкіл і філій. Опорні школи вперше з’явилися в 

Україні у вересні 2016 р. в кількості 137. За даними Міністерства освіти і науки 

України, станом на 01.06.2018 р. функціонує 530 опорних шкіл, 986 філій, з них 

в ОТГ – 224 ОШ і 405 філій відповідно. Таким чином, кількість опорних шкіл 

за два роки суттєво збільшилась (Додаток Д, табл. Д.1, Додаток Е, табл. Е.1) 

[83]. «18 опорних шкіл з різних регіонів України є учасниками Всеукраїнського 

експерименту процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій 

школі в рамках реалізації Концепції НУШ (упровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти)» [94].  

Одним із найбільших логістичних викликів залишається якість доріг у 

сільській місцевості, якими підвозяться учні і вчителі до закладу. За даними 

Міністерства освіти і науки України, станом на 1 червня 2018 р., «найбільший 



97 

 

відсоток доріг у незадовільному стані – у Дніпропетровській області. Водночас 

у Кіровоградській області, де найбільша кількість опорних шкіл (66), лише 

8,9 % доріг потребують ремонту. Потреба в закупівлі автобусів для підвозу 

учнів і вчителів залишається актуальною (за наявності 530 опорних закладів 

освіти існувала потреба у 310 автобусах, з них – 155 для ОТГ). Значна кількість 

учнів (понад 42,2 тис. осіб) підвозиться до школи, для чого було закуплено 833 

автобуси. Але така кількість не відповідає потребам» [83; 94]. 

Динаміку розвитку мережі опорних шкіл і філій в Україні наведено в 

рис. 2.7 та рис. 2.8.  

Вересень 

2016 р.

Січень 

2017 р.

Листопад 

2017 р.

Березень 

2018 р.

Травень 

2018 р.

Червень 

2018 р.

Опорні школи 137 178 450 499 519 530

Філії 360 511 900 960 976 986
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Рис. 2.7. Динаміка розвитку мережі опорних шкіл і філій в Україні 

Примітка: складено автором на основі [37; 39] 

 

За кількістю опорних шкіл (на 1 червня 2018 року) лідирують 

Кіровоградська (66), Львівська (46), Житомирська (41) і Київська (34) області. 

Активно розвивається мережа опорних закладів Чернігівської області (кількість 

опорних шкіл збільшилася в 15,5 раза порівняно з 2016 р.), Одеської області (у 

13,5 раза), Полтавської області (у 10 разів). Жодного опорного закладу освіти 

не створено в Закарпатській області [83; 94]. 
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Рис. 2.8. Динаміка створення опорних шкіл за типом засновника, % 

Примітка: складено автором на основі [37; 39] 

 

Наявність автобусів у динаміці, порівняння кількості опорних шкіл та 

потреби в автобусах наведено на рис. 2.9. Виходячи з наведених даних, можна 

стверджувати, що на червень 2018 р. відносно травня 2018 р. відбулося 

зростання кількості автобусів на 18 шт., кількості опорних шкіл на 11 шт., а 

також потреби в додаткових автобусах на 17 шт. Загалом спостерігається 

позитивна динаміка аналізованих показників. 

 

Рис. 2.9. Наявність автобусів у динаміці, порівняння кількості опорних шкіл та 

потреби в автобусах 

Примітка: складено автором на основі [37; 39; 94]  
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Видатки зведеного бюджету України на освіту наведено в табл. 2.6. За 

даними табл. 2.6 можна побачити стійку  тенденцію щодо збільшення частки 

видатків зведеного бюджету України на загальну середню освіту (з 42,4 % у 

2014 р. до 47,5 % у 2017 р.) [94].  

У 2014–2015 рр. показник зміни видатків суттєво відставав  

від індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової  

продукції [40; 94].  

Таблиця 2.6 

Видатки зведеного бюджету України на освіту у 2010–2018 рр. 

Показники  

Загальні 

видатки 

зведеного 

бюджету, 

млн грн 

Видатки 

у % до 
Видатки 

на окремі 

підгалузі 

у % до 

видатків 

на галузь 

загальних 

видатків 
ВВП 

1 2 3 4 5 

2000 рік1 

Всього 48 148,6 100,0 100,0 Х 

з них     

на освіту – всього 7 085,5 14,7 4,2 100,0 

у тому числі     

загальну середню 2 564,6 5,3 1,5 36,2 

2005 рік1 

Всього 141 989,5 100,0 100,0 Х 

з них     

на освіту – всього 26 801,8 18,1 6,1 100,0 

у тому числі     

загальну середню 11 158,8 7,4 2,5 41,6 

1 2 3 4 5 

2010 рік1 

Всього 377 842,8 100,0 100,0 Х 

з них     

на освіту – всього 79 826,0 21,1 7,4 100,0 

у тому числі     

загальну середню 32 852,4 8,7 3,0 41,2 

2015 рік1 

Всього 679 871,4 100,0 100,0 Х 

з них     

на освіту – всього 114 193,5 16,8 5,7 100,0 

у тому числі     

загальну середню 49 668,3 7,3 2,5 43,5 

2016 рік1 

Всього 835 832,1 100,0 100,0 Х 

з них     

на освіту – всього 129 437,7 15,5 5,4 100,0 

у тому числі     

загальну середню 56 532,0 6,8 2,4 43,7 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 

2017 рік1 

Всього 1 056 759,9 100,0 100,0 Х 

з них     

на освіту – всього 177 755,7 16,8 6,0 100,0 

у тому числі     

загальну середню 84 346,3 8,0 2,8 47,5 

Відхилення 2010 р. до 

2017 р., млн грн. 
 

1Включаючи видатки бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

2Без урахування видатків бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

3На 25.03.2018 

Примітка: складено автором на основі [38; 40] 

 

У структурі видатків зведеного бюджету України на загальну середню 

освіту найбільша їх частка витрачалась на оплату праці і нарахування на 

заробітну плату (67,9–81,2 %), на закупівлю товарів і послуг – 15,0–22,9 %, з 

них більш ніж половину (50,1–57,5 %) становили видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв [40; 94].  

Збільшення частки видатків зведеного бюджету України на загальну 

середню освіту зумовлене насамперед  необхідністю стимулювання залучення 

педагогічних кадрів через збільшення заробітної плати вчителів [95]. Це 

реалізувалося за допомогою такого бюджетного інструменту, як освітня 

субвенція, що започаткована з 2015 р. для впровадження одного з важливих 

принципів функціонування бюджетної системи України – принципу 

субсидіарності [95]. Цей принцип наголошує на необхідності максимально 

можливого наближення надання публічних послуг до їх  

безпосереднього споживача [95]. Тому з державного бюджету здійснюється 

міжбюджетний трансферт місцевим бюджетам у вигляді освітньої субвенції 

(табл. 2.7) [95]. 

Оцінюючи та аналізуючи дані табл. 2.7, слід сказати, що у 2016–2018 рр. 

питома вага коштів освітньої субвенції, спрямованої на забезпечення заробітної 

плати педагогічних працівників, коливалася в межах 29–43 % освітніх видатків 

[95].  
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Таблиця 2.7  

Динаміка обсягу розподілу фінансування видатків за джерелами, власних 

видатків місцевих бюджетів України на ЗСО та обсягу освітньої та інших 

субвенцій на реформу шкільної освіти  

Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення 

+,- 

Фінансування видатків на освіту за джерелами, % 

Видатки на освіту з місцевих бюджетів (за 

винятком освітньої субвенції) 
39 48 50 +11 

Видатки на освіту з держбюджету 27 23 21 -6 

Освітня субвенція 34 29 29 -5 

Видатки місцевих бюджетів України на 

загальну середню освіту, % видатків 

зведеного бюджету України на освіту 

9,1 18,3 18,9 +9,8 

Обсяг освітньої та інших субвенцій на реформу шкільної освіти, млрд грн 

Освітня субвенція 44,8 52,6 60,4 +15,6 

Інші субвенції - 0,2 1,4 

(2018 р. до 

2017 р.) 

+1,1 

Примітка: складено автором на основі [40; 138] 

 

За рахунок власних коштів місцевих бюджетів фінансуються переважно 

дошкільна та загальна середня освіта. У 2016–2018 рр. у рамках процесу 

децентралізації і збільшення повноважень місцевої влади, а також значного 

зростання дохідної частини місцевих бюджетів спостерігалося поступове 

зростання власних витрат місцевих бюджетів на загальну середню освіту: у 

2018 р. їх питома вага становила вже майже 19 % [95].  

Обсяг коштів освітньої субвенції зростав з часу її запровадження з 44,8 

млрд грн у 2016 р. до 60,4 млрд грн у 2018 р. Загальний обсяг коштів інших 

субвенцій зріс із 0,2 млрд грн у 2017 р. до 1,4 млрд грн у 2018 р. [95].  

З 2017 р. запроваджено державну субвенцію разом із місцевим бюджетам 

на оновлення матеріально-технічної бази ЗЗСО. Також із 2017 р. існує 

субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (ООП) обсягом 

209,5 млн грн у 2017 р. та по 504,4 млн грн у 2018 і 2019 рр. Із 2018 р. Урядом 

запроваджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної сучасної освіти «Нова українська школа». У 2019 р. 
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започатковано нову субвенцію на створення та ремонт існуючих спортивних 

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів обсягом 

150 млн грн [70; 95].  

Уже з 2018/2019 н.р., впроваджуватиметься Державний стандарт 

початкової освіти, який ґрунтується на таких принципах:  

1. Презумпція талановитості дитини. 

2. Цінність дитинства.  

3. Радість пізнання.  

4. Розвиток особистості.  

5. Здоров’я.  

6. Безпека. 

7. Фінансове забезпечення НУШ.  

За результатами досліджень ми сформували фінансове  

забезпечення впровадження Нової української школи (НУШ), що представлено 

в табл. 2.8.  

Таблиця 2.8 

Фінансове забезпечення впровадження Нової української школи 

Видатки на підручники, посібники НУШ (305,7 млн грн), з них: 

40,9 млн грн 

розроблення 

електронних 

підручників 

0,4 млн грн 

проведення 

конкурсного 

відбору 

підручників 

198,8 млн 

грн 

видання 

підручників 

і посібників 

для учнів 1 

класу ЗЗСО 

8,3 млн грн 

видання 

підручників і 

посібників 

для учнів 1 

класу 

спеціальних 

ЗЗСО 

48,4 млн грн 

видання 

навчально-

методичної 

літератури 

для 

початкових 

класів 

8,9 млн 

грн 

доставка 

літератури 

Розподіл обсягу субвенції на підвищення кваліфікації вчителів за напрямами (370,3 

млн грн), з них: 

не менш як 60 % = 222,2 

млн грн оплата праці 

тренерів, тренерів 

педагогів, працівників 

ІППО, проживання, 

харчування та проїзд 

не більш як 30 % = 111,1 

млн грн предмети та 

матеріали для підвищення 

кваліфікації, навчальні 

матеріали для ЗЗСО 

не більш як 10 % = 37,0 

млн грн витрати на 

відрядження вчителів 

Видатки на курс дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів (11,8 

млн грн), з них: 

0,8 млн грн розроблення курсу 
11,0 млн грн проходження курсу 22 

тисячами вчителів початкової школи 
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Продовження табл. 2.8 

Розподіл обсягу субвенції на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, 

комп’ютерного обладнання за напрямами (998,8 млн грн), з них: 

399,5 млн грн 

дидактичні матеріали 
399,5 млн грн сучасні меблі 

199,8 млн грн комп’ютерне 

обладнання 

Видатки на національну освітню електронну платформу (54,6 млн грн), з них: 

6,6 млн грн закупівля обладнання 

48,0 млн грн послуги з розроблення 

програмного забезпечення і електронних 

навчальних курсів та посібників 

Примітка: складено автором на основі [24; 26; 40; 49; 57; 82; 88; 94; 95; 100; 101; 130; 

146] 

 

Умовою успішної реалізації реформи загальної середньої освіти є 

належне фінансове забезпечення кожного етапу впровадження Нової 

української школи. Зміст освіти НУШ формується через Державні стандарти та 

освітні програми, що, своєю чергою, вимагає оновлених підручників, 

посібників та інших навчальних матеріалів [94].  

Трансформації зазнають програми, методи та засоби навчання. У 2018 р. з 

бюджету країни було виділено: на забезпечення учнів початкових класів 

навчальними засобами та мобільними меблями 998,78 млн грн; на видання та 

доставку підручників – 305,7 млн грн; на створення національної освітньої 

електронної платформи для розміщення навчальних ресурсів – 54,6 млн грн; на 

підвищення кваліфікації – 370,3 млн грн (на розроблення курсу  

дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів виділено 11,8 

млн) [94].  

Закупівля матеріалів, меблів та комп’ютерного обладнання здійснюється 

за рахунок державного та місцевих бюджетів. Субвенція на забезпечення 

якісної загальної середньої освіти включає видатки споживання та розвитку 

(163,8 млн грн на придбання персональних комп’ютерів/ноутбуків і техніки для 

друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами) 

[94]. У цілому, у 2018 р. на НУШ з державного бюджету передбачено видатки в 

сумі 1 млрд 905 млн грн [40]. Дійсно, сучасна школа потребує нового вчителя, 

сучасного освітнього середовища, а також широкого використання нових ІТ-

технологій.  
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Важливим інструментом реалізації освітніх програм є підручник, що 

визначено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної 

загальної середньої освіти і педагогічних працівників» від 23.01.2019 р. № 41 

[100]. Також документ дає можливість забезпечувати навчальними матеріалами 

пілотні школи «НУШ», зокрема зошитами з друкованою основою та 

дидактичними матеріалами. Одним із першочергових завдань реформування 

освіти є створення підручників нового покоління, що здатні зацікавити учнів та 

мотивувати їх до навчання, зокрема шляхом використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Для цього, зокрема, зроблено перші кроки з 

упровадження в освітній процес електронних підручників [95]. 

Забезпеченість денних загальноосвітніх навчальних закладів 

комп'ютерною технікою на початок 2017/2018 н.р. наведено в Додатку Е, 

табл. Е.1. 

Забезпеченість денних загальноосвітніх навчальних закладів бібліотеками 

на початок 2017/2018 н.р. наведено в Додатку Ж, табл. Ж.1. 

Оснащення денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 

2017/2018 н.р. наведено в Додатку И, табл. И.1. 

Організація підвезення дітей до школи на початок 2017/2018 н.р. 

наведено в Додатку К, табл. К.1. 

Отже, упродовж 2017–2018 рр. було здійснено значну роботу для 

реформування сфери загальної середньої освіти, а саме: прийнято рамковий 

Закон України «Про освіту» та розроблено низку нормативно-правових актів; 

затверджено План заходів на 2017–2029 рр. із запровадження  

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування ЗСО, де 

передбачено підготовку нових підручників та навчальних матеріалів відповідно 

до нового Державного стандарту; здійснено заходи щодо удосконалення 

навичок учителів; ведуться роботи із втілення національної електронної 

платформи НУШ; забезпечується фінансування для модернізації освітнього 

середовища. Також обґрунтовано, що важливу роль у впровадженні Нової 
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української школи відіграє фінансове та ресурсне забезпечення, яка сприятиме 

реформуванню загальної середньої освіти.  

 

 

2.3. Визначення ролі ресурсного потенціалу галузі загальної середньої 

освіти для розвитку національної економіки України  

 

Вирішальна роль у здійсненні глибинних соціально-економічних 

перетворень у країні належить людському чиннику, якісні риси якого 

формуються освітою. Значення освіти особливо зростає за умов сучасного 

мінливого періоду. 

У всьому світі дійшли до висновку, що найголовнішою продуктивною 

силою є людина, яка у своєму розпорядженні має всі можливості та здібності 

для здійснення й удосконалення трудової діяльності і яка спроможна 

підвищити її ефективність. Для цього необхідно мати відповідні здібності та 

можливості: 1) психофізіологічні можливості; 2) можливості відповідних 

соціальних контактів; 3) здатності до генерації нових ідей та методів; 4) 

раціональність поведінки; 5) наявність знань і навичок, необхідних для 

виконання певних обов'язків і видів робіт тощо [16; 114]. Механізм набуття 

відповідних знань, вмінь та навичок включає такі етапи: засвоєння, 

перетворення, набуття вмінь реалізувати засвоєні та перетворені знання [86]. 

Відповідно до факторного підходу потенціал людини використовується 

для досягнення відповідних встановлених цілей, тоді як інтегральний підхід 

базується на здатностях та можливостях вирішувати поставлені завдання [16; 

86; 114; 117].  

Ресурси освітнього процесу навчального закладу, спрямовані на розвиток 

культури учнів, – це джерела і засоби освітнього процесу, що забезпечують 

інформованість, актуалізацію цінностей та громадянської позиції [54]. 

У сучасному освітньому процесі роль вчителя істотно змінюється. Вона 

зміщується в сферу організації умов творчої діяльності учня, розвитку у нього 
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самостійного пошуку істини. Саме вчитель надає логічність і систематичність 

освітньому процесу за рахунок вмілого підбору методів, засобів навчання і 

виховання, роблячи його цікавим і результативним. 

На початку нового століття розвиток освітнього процесу навчального 

закладу проходить під знаком зростаючого впливу інформаційних ресурсів 

нового типу: в першу чергу електронних джерел інформації віддаленого 

доступу, одержуваних через глобальні комп’ютерні мережі Інтернет. Інтернет 

можна розглядати вже не просто як джерело інформації, а як величезний 

потенціал в отриманні обміну інформації в організації альтернативних каналів 

зв’язку в оперативному режимі між усіма учасниками молодіжних акцій. 

Ресурсами освітнього процесу є не тільки людські, матеріально-технічні, 

інформаційні ресурси, а також змістові, структурні, виховні, методичні, 

методологічні ресурси, використання яких сприяє розвитку культури учня [25]. 

Тобто, на нашу думку, необхідно втілювати в життя таку модель 

освітнього процесу, виходячи з концепції розвитку середньої освіти в умовах 

економічних і політичних реформ, розвитку економічних свобод, надання 

учням права на вільне самовизначення у світоглядних позиціях, духовних 

інтересах і політичних цінностях. Саме тому переформатування освітнього 

простору – це нова висока планка розвитку та модернізації від початкової 

школи до закладів вищої освіти. «Ми живемо у столітті, коли все змінюється, а 

саме – світ змінився, суспільство змінилося, потреби економіки докорінно 

змінилися, а підходи до освіти залишилися далеко в минулому сторіччі» [34]. 

Проаналізуємо перші результати реформування освітнього середовища: 

1. Оновлено освітнє середовище для Нової української школи – 

закуплено: комп’ютерне обладнання (9,5 тис. інтерактивних проєкторів, 

19,2 тис. ноутбуків, 8 тис. планшетів/нетбуків, 16,5 тис. багатофункціональних 

пристроїв та ін.); меблі (364 223 одномісних учнівських комплектів, 9,2 тис. 

двомісних учнівських комплектів, 6,9 тис. комплектів для вчителів, 77,1 тис. 

меблів зони відпочинку); дидактичні матеріали (361,8 тис.  друкованих засобів 
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навчання, 57,8 тис. натуральних об’єктів, 164,3 тис. моделей, макетів, 16,8 тис. 

музичних інструментів та ін.). 

2. Близько 5 тис. шкіл отримали обладнання для природничо-

математичних кабінетів (518 кабінетів біології, 308 – географії, 466 – 

математики, 448 – фізики, 499 – хімії). 

3. Створено 24 211 додаткових місць у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку. 

4. Створено 277 опорних закладів загальної середньої освіти та 302 їх 

філії, у тому числі 165 опорних закладів та 213 їх філій в об’єднаних 

територіальних громадах. 

5. Затверджено Концепцію розвитку педагогічної освіти та професійний 

стандарт вчителя початкової школи. 

6. Створено умови  для першочергового вступу майбутніх вчителів та 

лікарів для сільської місцевості. 

7. Підвищено кваліфікацію педагогічних працівників для НУШ: 2,1 тис. 

тренерів педагогів; 22 тис. вчителів початкових класів; 18,5 вчителів іноземних 

мов. 

8. Створено 516 інклюзивно-ресурсних центрів та 24 ресурсні центри 

підтримки інклюзивної освіти. 

9. На 65 % зросла кількість учнів з особливими освітніми потребами, що 

отримують інклюзивну освіту [34; 71]. 

Зауважимо, що позитивний ефект в освітній сфері проявляється в двох 

вимірах: це можуть бути первинні результати і кінцеві. Водночас результат 

освітньої діяльності фіксується не тільки на етапі надання освітньої послуги, 

результатами можуть стати поліпшення економічних показників: зростання 

продуктивності праці працівників, доходів підприємств та країни. Кінцеві 

результати освіти здебільшого знаходять прояв у довгочасному періоді, можуть 

не завжди проявлятися у прямих економічних показниках, не завжди 

відчуватися, а найголовніше – потенційний характер їх прояву завжди 

визначається соціально-економічними умовами середовища [53; 71].  
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Завдання для держави – це впровадити механізми конкурентності, 

прозорості, відповідальності навчальних закладів за результати своєї 

діяльності, які б поєднувалися б із соціальними гарантіями уряду.  

Потребує вдосконалення весь механізм державного управління, насамперед 

реальне впровадження прозорості процесу прийняття рішень,  

відповідальності та відкритості. Ефективність державного  

управління може бути забезпечена реальним залученням та посиленням  

участі в процесі прийняття рішень ще одного суб’єкта, а саме – громадськості 

[53]. 

Освітній потенціал – це сукупність матеріально-речових і неречових 

ресурсів сфери освіти. Речові – це ресурсна база, яку представляють навчальні 

заклади, вчителі, учні, підручники, комп’ютерна техніка тощо. Неречові – це ті 

знання, навички, цінності, норми поведінки, що втілюються в кінцевому 

результаті [53; 71].  

І. С. Каленюк  відстоює теоретико-методологічну позицію, а саме «ефект 

освіти не обмежується впливом на показники економічного зростання на різних 

рівнях, цей вплив є різнобічним, багатовекторним. На цій концептуальній основі 

пропонується структурний підхід до дослідження результатів освіти залежно від 

характеру впливу на розвиток суспільства: безпосередній вплив освіти, що 

знаходить свій прояв у зростанні продуктивності праці, доходу, ВВП, та широкий 

спектр непрямих результатів, що не завжди піддаються економічному і 

статистичному виміру (зменшення бідності, демократизація суспільства, 

культурний розвиток, стабілізація політичної і криміногенної ситуації, поліпшення  

здоров’я дітей і дорослих, харчування, навколишнього природного середовища 

тощо)» [53]. 

На основі аналізу (розділ 2, підрозділ 2.1 та 2.2) щодо потенціалу 

розвитку загальної середньої освіти, можна зробити висновки, що роль освіти 

визначається відповідним потенціалом, речовими ресурсами, неречовими 

ресурсами.  
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Сприятливість соціально-економічних умов для ефективного 

використання потенціалу постійно потребує вдосконалювати внутрішні 

механізми господарювання, поліпшувати зовнішні зв’язки між освітою та 

соціальним середовищем.  

Обчислення економічної ефективності ґрунтується на порівнянні величин 

витрат і віддачі з метою визначення економічної прибутковості.  

Але треба зважати і на особливості освітньої галузі (неекономічні вигоди, 

непрямі економічні вигоди), які не враховуються багатьма вченими-

економістами, що здійснювали свої дослідження на прикладі інших галузей, а 

не освіти. 

Тому визначення соціально-економічної ефективності освітньої 

діяльності потребує аналізу комплексу показників для отримання виваженого 

результату. З цією метою в роботі пропонується комплекс показників 

макросередовища, які мають істотне значення для розвитку навчального 

закладу ЗСО та ресурсів, що характеризують саме «економічну ефективність» 

та «соціально-економічну ефективність» та «технологічну ефективність» 

(рис. 2.10, табл. 2.9) [71]. На рис. 2.10 зображено дві групи чинників, які 

впливають на ресурсний потенціал, а саме: чинники макросередовища, що 

впливають на розвиток навчального закладу (політика, соціум, економіка, 

технології); чинники, які впливають на розвиток школи і педагога (політичні, 

соціокультурні, економічні, технологічні).  

Застосування на практиці такого комплексу показників на мікро- та 

макрорівнях має важливе значення для побудови стратегічної моделі 

регулюючої державної політики відносно ЗСО, яка повинна включати 

відповідний набір важелів та засобів впливу, визначати державну стратегію, 

мати чітке усвідомлення, що «освіта – це сфера здійснення соціально-

економічних інвестицій, що мають надзвичайно важливе значення для 

забезпечення сталого розвитку суспільства. Налагодження і підтримання 

ефективного економічного механізму функціонування системи освіти має 



110 

 

ґрунтуватися саме на цьому фундаментальному положенні, а не на ставленні до 

неї як до важкого тягаря на державному бюджеті» [16].  

 Макросередовище, яке має істотне значення для розвитку навчального закладу ЗСО  
   

 Політика    Соціум     

 

Урядова політика 

Зміни законодавства 

Посилення державного регулювання 

Політична стабільність 

Зміни політичного курсу країни  

  

Демографічний стан 

Зміни законодавства 

Етнічні/ релігійні фактори 

Базові цінності 

Соціальне розшарування суспільства 

Споживчі переваги 

Висвітлення з боку медіа-засобів 

   

          

   Економіка    Технології   

  

Інфляція  

Потреби споживача 

Підвищення рівня 

платоспроможного 

попиту 

Корупція 

  

Невідповідність технічних засобів до потреб 

Мережа Інтернет 

Безконтрольність вибору технологій  

Недостатність інноваційно-інвестиційного 

досвіду  

Інформація та комунікації 

Потенціал інновацій 

 

          

 Показник / чинники, які впливають на розвиток школи і педагога  
          

 Політичні чинники   Соціокультурні чинники    

Зміна законодавства та урядова політика; 

посилення державного галузевого 

регулювання; 

недосконалість законодавчої бази; 

відкритість освітнього простору; 

громадське невдоволення політикою 

Міністерства  освіти і науки, молоді та 

спорту  України; 

політичне протистояння у Верховній Раді. 

  

Демографічний стан суспільства; 

зміни законодавства щодо соціальних 

факторів; 

базові цінності суспільства і людини; 

соціальне розшарування суспільства; 

значна кількість людей з вищою освітою; 

споживацькі переваги; 

витискання педагога із соціальної 

інфраструктури; 

етнічні/релігійні фактори. 
          

   Економічні чинники   Технологічні чинники 

  

Економічна ситуація та тенденції; 

недостатність фінансування та нераціональність 

використання бюджетних коштів; 

залишковий принцип формування бюджету освіти; 

попит та специфіка надання послуг; 

потреби споживача послуг; 

інфляція; 

підвищення мінімального рівня зарплати; 

Підвищення рівня платоспроможного попиту; 

Корупція. 

  

Невідповідність наявних технічних засобів 

потребам суспільства; 

безконтрольність вибору технологій та їх 

реалізації; 

інформація та комунікації; 

потенціал освітніх інновацій; 

прискорення темпів науково-

технологічного прогресу; 

недостатність інноваційно-інвестиційного 

досвіду; 

мережа Інтернет. 

 

Рис. 2.10. Ресурсний потенціал у галузі загальної середньої освіти для розвитку 

економіки України  

Примітка: складено автором [71] 
 

За простором ініціювання цілей і обмежень функціонування навчального 

закладу виділимо зовнішні (цілі і обмеження цілеформувального середовища) і 

внутрішні цілі та обмеження. У табл. 2.9 за результатами аналізу розвитку 

галузі ЗСО наведено її переваги, недоліки, можливості [71].  
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Таблиця 2.9 

Аналіз розвитку галузі ЗСО 

Переваги (S) 

внутрішнє середовище 

Недоліки (W) 

внутрішнє середовище 

Розбудова НУШ – це довготермінова реформа, яка 

розпочинається. Упродовж 2017/2018 н.р. посилено інституційні 

основи щодо розвитку системи освіти – ухвалено Закон України 

«Про освіту», який є поштовхом для подальшого реформування 

суміжних галузей, також є основою для ухвалення законів «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про професійну освіту», «Про освіту 

дорослих», зміни до закону «Про вищу освіту». 

Некваліфікована управлінська 

діяльність. 

Застарілі методи навчально-виховної 

роботи. 

Невідповідність та нестача кадрового 

забезпечення. 

Відсутність забезпечення соц. захисту. 

Застарілість матеріально-технічної бази. 

Відсутність інфраструктури. 

Відсутність досвіду. 

Нестача фінансування. 

Можливості (О) 

(зовнішнє середовище) 
Ефективність 

− державна підтримка; наявність програм розвитку дошкільної, 

загальної середньої; позашкільної освіти регіону; стабільність та 

повнота фінансування; зміна статусу навчального закладу; 

− розвиток громадських дитячих організацій та об’єднань; 

− збереження наступності та налагоджена співпраця між навчальними 

закладами, науковими установами, федераціями в регіоні; стійкий 

попит на освітні послуги; 

− покращення рівня життя населення; обов’язковість дошкільної (з 5-

річного віку) та загальної середньої освіти;  

− стрімкий розвиток ІКТ;  

− зацікавленість місцевої влади та спонсорів у розвитку навчального 

закладу й розширенні партнерських зв’язків, зокрема посилення 

соціально-економічних і культурних відносини з іншими країнами;  

− залучення позабюджетних фондів; розбудова інфраструктури 

мікрорайону;  

− розмаїття форм, збереження й розвиток системи підвищення 

кваліфікації; державна система олімпіад, конкурсів, конференцій 

різної спрямованості для всіх категорій учнів;  

− зростання попиту на компетентного випускника; наявність 

кадрового резерву управлінських кадрів у регіоні;  

− нові умови фінансування навчальних закладів; створення єдиного 

інформаційного середовища в регіоні;  

− використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів освітнього 

округу; зацікавленість споживачів освітніх послуг у збереженні 

здоров’я тощо.  

Технологічна ефективність → 

інноваційний розвиток та 

прискорення темпів науково-

технологічного прогресу. 

 

Соціально-економічна ефективність 

→ підвищення продуктивності праці, 

підвищення рівня життя (добробуту, 

зайнятості), поліпшення 

навколишнього середовища, 

економічна стабільність, рівність, 

культурний розвиток. 

 

Економічна ефективність → 

скорочення витрат та окупність витрат, 

підвищення продуктивності праці та 

зростання ВВП. 

Примітка: складено автором на основі [50; 53; 94] 

 

Отже, функціонування освітнього середовища повинне визначатися як 

зовнішніми, так і внутрішніми цілями і обмеженнями. За тим же підходом у 

складі навчального закладу можна виділити:   

- учнівську складову (склад контингенту), 

-  цільову складову, психолого-педагогічну складову,  

- ресурсну складову,  
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- управлінську складову,   

- нормативну складову [71].  

Усе це можна назвати «відкритою системою освіти». 

Погоджуємося з В. Ю. Биковим , що «застосування у відкритій освіті 

методів, засобів і ресурсів глобального освітнього простору,  

єдиного інформаційного простору системи освіти передбачає  

врахування при проектуванні і застосуванні педагогічних систем  

відкритої освіти, так званої освітньо-просторової компоненти педагогічної 

системи» [15].  

На ефективність діяльності ЗЗСО впливає рівень організації методичної 

роботи, що можна удосконалити шляхом впровадження нових форм навчання, 

інформаційно-комунікаційних технологій [30]. 

Важливими напрямами щодо удосконалення методичної роботи з 

використанням ІКТ є: створення відповідної бази; проведення  

навчальних занять із сучасним оснащенням; розробка та підготовка усіх 

навчальних матеріалів тощо. Сучасний розвиток «інноваційної»  

школи забезпечить у майбутньому позитивні результати для розкриття 

потенціалу усіх суб’єктів (вчитель, учень, керівництво, батьки тощо) освітнього 

процесу. 

Спробуємо дослідити та обґрунтувати модель діяльності шкільної 

методичної служби ЗЗСО, враховуючи особливі умови та умови 

функціонування ЗЗСО та стратегічні кінцеві цілі, тобто існування двох 

моделей: модель «Вчитель – керівник» – вчитель для надання якісних послуг, 

керівник науково-дослідницької роботи» та модель «Учень-дослідник» 

дослідницької роботи.  

Удосконалення та реалізація моделі діяльності шкільної  

методичної служби ЗЗСО передбачає три етапи, а саме: аналіз  

вихідного стану системи методичної роботи; розробку нової структури 

методичної служби, визначення змісту і шляхів її діяльності; стабілізацію 

(рис. 2.11) [72].  
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1 етап  2 етап  3 етап 

Аналіз вихідного 

стану системи 

методичної роботи 
 

Розробка 

нової структури методичної 

служби, визначення змісту і 

шляхів її діяльності 

 Стабілізація 

 

Рис. 2.11. Удосконалення та реалізація моделі діяльності шкільної 

методичної служби ЗЗСО 

Примітка: складено автором  

 

Отже, організація методичної роботи  із використанням ІКТ виводить цей 

процес зовсім на новий рівень, що сприятиме постійному професіональному, 

творчому, інтелектуальному зростанню і вчителя, і учня. Амбітних 

стратегічних цілей можна досягти за допомогою створення вебресурсів, 

розробки вебсайту ЗЗСО з вільним доступом до вебджерел тощо [30]. 

Створення інформаційних вебресурсів дозволить здійснювати 

методичний супровід дуже швидко та оперативно, а також своєчасно, як 

інформування, так і консультування. Тобто з’являється можливість тісно 

спілкуватися «учитель–учень», використовуючи віртуальні ресурси, що 

відкриває більш широкі можливості для вчителів і учнів [30]. Тому ми 

вважаємо, що для зручності роботи «вчитель–керівник» та підвищення 

продуктивності інтелектуальної праці необхідно впровадити автоматизоване 

робоче місце, на якому можна оперативно систематизувати інформацію, а при 

зміні існуючих або розробленні нових віртуальних ресурсів полегшити цей 

процес, що значно збереже час. 

Основні особливості, які і дають переваги функціонування інформаційно-

освітнього середовища ЗЗСО на базі вебтехнологій – це: 1) повнота і якість 

інформаційних ресурсів; 2) відкритість і адаптивність інформаційних освітніх 

ресурсів; 3) організація інтерактивної інформаційної взаємодії вебтехнологій і 

серверних додатків між усіма суб’єктами. З багатьма висновками експертів ми 

згодні і тому ми пропонуємо структуру, яку можна умовно поділити на: функції 

(управлінська, методична, освітня, інформаційна, комунікативна); завдання 
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(інтегрування в простір, розбудова інформації, створення умов, створення 

співтовариств, створення електронних бібліотек, створення умов для 

спілкування, розміщення найсучаснішої інформації тощо) [30]. І сама структура 

вебсайтів (головна сторінка → меню сайту →  гіперпосилання на інші сторінки 

або сайти). 

Створення вебсайту при дистанційному навчально-методичному 

забезпеченні починається зі створення інформаційної моделі сайту (рис. 2.12). 

Тобто ефективність організації дистанційного навчально-методичного 

забезпечення залежить від використання сучасного інформаційного 

програмного забезпечення, впровадження сучасних технологій.  

1 етап  2 етап  3 етап 

Автоматизоване 

створення вебсайту 

 

Створення сайту з 

використанням 

спеціалізованого програмного 

забезпечення  

Програмування 

сайту на базі 

вебтехнологій 

Рис. 2.12. Створення вебсайту 

Примітка: складено автором [72] 

  

Використання таких рекомендацій полегшить роботу вчителя, дозволить 

досягти більш якісного фахового рівня, дасть можливість якнайповніше 

реалізувати всі інноваційні процеси  у освітній простір. «Особливістю 

застосування комплексу дистанційних форм роботи є те, що вони «виходять» у 

Інтернет-простір і пропонуються в супроводі різних за ступенем потреб 

науково-методичних покрокових дій» [30].  

Розглянемо структуру навчально-методичного забезпечення на сайті 

(рис. 2.13).  

У роботі проаналізована організація навчального процесу та дана оцінка 

кожного суб’єкта освітнього процесу. Усе це дало змогу зробити висновки, що 

автономія ЗЗСО надає вчителеві академічну свободу. Для цього  
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він повинен мати відповідні навички з розвитку інформаційних та 

технологічних розробок.  

 
Рис. 2.13. Структура дистанційного навчально-методичного забезпечення на 

сайті 

Примітка: складено автором [72] 

 

Нами розроблена і запропонована удосконалена блок-схема структури 

методичної роботи та модель діяльності шкільної методичної служби ЗЗСО, яка 

є власною розробкою автора (рис. 2.14) [72]. У наведеній блок-схемі 

удосконалення структури методичної роботи ЗЗСО зазначено такі блоки: блок 

№1 – створення вебсайту; блок №2 – учитель-керівник; блок №3 – рада 

методичного комітету; блок №4 – учитель-учень.  

Доцільно відзначити, що блок-схема вказує і підтверджує той факт, що  

саме вчитель є головним суб’єктом, за допомогою якого  

і будується вся організаційна структура навчального закладу – від розробки до 

розвитку, що має економічний ефект (технологічна ефективність → 
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інноваційний розвиток та прискорення темпів науково-технологічного 

прогресу, соціально-економічна ефективність → підвищення продуктивності 

праці, підвищення рівня життя, економічна стабільність, рівність,  

культурний розвиток та економічна ефективність → скорочення  

витрат та окупність витрат, підвищення продуктивності праці та зростання 

ВВП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Блок-схема удосконалення структури методичної роботи ЗЗСО 

Примітка: складено автором  

Блок №1 

Створення веб-сайту 

Блок №2 

«Учитель-керівник» 

Наукове забезпечення 

інформацією 

Науково-методична 

підготовка 

Наукові об’єднання у 

групи 

Методичні 

заходи 

Блок №3 

Рада методичного 

комітету 

Блок №4 

«Учитель-учень» 

Дистанційне навчання 
Тестування 

КОНТРОЛЬ та 

ЯКІСТЬ ЗНАНЬ 

Заходи із 

самонавчання 

Технологічна ефективність → інноваційний розвиток та прискорення темпів науково-технологічного прогресу. 

Соціально-економічна ефективність → підвищення продуктивності праці, підвищення рівня життя (добробуту, 

зайнятості), поліпшення навколишнього середовища, економічна стабільність, рівність, культурний розвиток. 

Економічна ефективність → скорочення витрат та окупність витрат, підвищення продуктивності праці та 

зростання ВВП 
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Результати втілення такої блок-схеми у ЗЗСО узагальнено в табл. 2.10 

[72]. 

Таблиця 2.10 

Оцінка втілення блок-схеми удосконалення структури методичної роботи ЗЗСО 

Критерії Суть 

Актуальність – орієнтована на вирішення найбільш значущих для школи 

проблем, а саме тих, розв’язання яких у сукупності може дати 

максимально можливий корисний ефект 

Прогностичність – відображає не лише плани сьогодення, а й передбачає 

майбутні вимоги, можливі зміни 

Реалістичність – забезпечує узгодженість між цілями для їх досягнення 

Раціональність – визначає такі цілі і способи її впровадження, які для 

конкретного комплексу проблем дозволяють отримати 

максимально корисний результат 

Цілісність – забезпечує повноту складу дій, необхідних для  

досягнення поставлених цілей, а також узгодженість зв’язків 

між ними 

Контрольованість  – оперативно визначає кінцеві та проміжні цілі 

Перспективність – визначається шляхом прогнозування 

Результативність – отримання запланованого результату 

Надійність – ступінь вивчення  доцільності, обґрунтованості та 

апробованості 

Корисність – сприяє покращенню роботи всіх педагогічних працівників та 

інших учасників навчального процесу 

Примітка: складено автором  

 

На нашу думку, блок-схема, запропонована в роботі, відповідає 

сучасності, яка передбачає інтелектуальне збагачення вчителя і яка виявляє і 

формує індивідуальність кожного учня. Тобто модель є перспективною, що в 

кінцевому рахунку для країни має економічний ефект [72]. 

Розвиток приватної освіти як початкової ланки формування економічного 

агента як такого, що здатен посилити ресурсний потенціал регіону та країни, а 

також надати йому синергії, є вкрай важливим. Це актуалізує визначення не 

лише складу та структури ресурсного потенціалу регіону, а і його 

реструктуризацію, а також пошук шляхів раціонального використання  
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ресурсів приватних шкіл у нових умовах господарювання, обґрунтування 

механізмів удосконалення регіонального управління в напрямі повноти 

застосування ресурсної бази регіону, розробки адекватних форм і  

методів регулювання цього процесу, що забезпечить ефективне розпорядження 

ресурсами як основу ефективного розвитку регіональних господарських  

систем [69; 72]. 

Основне завдання середньої та старшої школи полягає в тому, щоб ввести 

учнів у систему наук, ознайомити їх з основами наукових знань. Старша школа 

є останнім етапом здобуття повної загальної середньої освіти, на якому 

відбувається завершення процесу формування картини світу, оволодіння 

способами пізнавальної, а також комунікативної діяльності, уміннями 

отримувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання. 

Старша школа функціонує як профільна, учень має можливість вибору, 

спрямованості навчання і рівня вивчення предмету: обов'язковий для всіх 

базовий стандарт доповнюється системою спецкурсів, які формуються залежно 

від потреб учнів [69; 72].  

Можливим виходом є додавання елементу сталого розвитку до 

формування приватної школи майбутнього. У «Порядку денному 

на XXI століття» зазначається, що «освіта є фундаментом сталого розвитку» і 

головним інструментом для створення гуманного, рівноправного та уважного 

до проблем людини суспільства, в якому кожен індивід повинен мати свою 

людську гідність [69; 72].  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Визначено та перелічено проблеми, які перешкоджають процесу 

модернізації в освітній галузі України: значні відмінності між школами 
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(територіально), що утруднює реальний доступ учнів до здобуття  

якісної освіти; недостатньо розвиненою є мережа дошкільних  

закладів, що унеможливлює обов’язкову дошкільну підготовку дітей  

старшого дошкільного віку; невідповідні умови навчання дітей;  

збільшення ризиків щодо погіршення здоров’я дітей, що вимагає перегляду 

режиму їхньої праці, розвантаження і переструктурування  

змісту навчальних предметів тощо; відсутність конкуренції щодо  

якості освіти (у сільській місцевості з міською); невідповідність навчального 

забезпечення.  

2. Визначена нормативно-правова база створення «Нової української 

школи» та дана оцінка реалізації перших кроків першого  

етапу освітньої реформи, що дозволило зробити висновки про  

переваги для кожного суб’єкта освітнього процесу. Тобто від продовження 

втілення масштабної освітньої реформи переваги отримують і заклади освіти, 

відповідно керівники, педагогічні працівники й учні, і місцеві органи 

управління.  

3. Запропоновано напрями подальшого реформування української 

середньої школи, де кожний напрям має відповідні цілі та завдання.  

За умови дотримання запропонованих заходів можливо дійсно отримати 

високий технологічний рівень, потужний кадровий потенціал, новітнє 

навчально-методичне й інформаційне забезпечення закладів загальної середньої 

освіти. Тобто ефективність реформи загальної середньої освіти стане 

очевидною. 

4. Встановлено, що упродовж 2017–2018 рр. було здійснено значну 

роботу для реформування сфери загальної середньої освіти, а саме: прийнято 

рамковий Закон України «Про освіту» та розроблено низку нормативно-

правових актів; затверджено План заходів на 2017–2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування ЗСО, де 

передбачено підготовку нових підручників та навчальних матеріалів відповідно 

до нового Державного стандарту; здійснено заходи щодо удосконалення 
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навичок учителів; ведуться роботи із втілення національної електронної 

платформи НУШ; забезпечується фінансування для модернізації освітнього 

середовища. В Україні у 2017/2018 н.р. навчалося 3 911 848 учнів у 16 176 

закладах загальної середньої освіти. Майже 2/3 українських шкіл розташовані в 

сільській місцевості (65,8 %), у них навчалося 30,1 % учнів, у містах – 34,2 % 

шкіл, в яких навчалося 69,9 % учнів.  

5. Серед актуальних проблем, які гальмують впровадження реформи: 

забезпечення потреб у методичному та матеріальному забезпеченні; відсутність 

доріг та нестача в шкільних автобусах. Розв’язання зазначених проблем є 

необхідним, адже дозволить покращити взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу, тобто органів управління освітою, місцевої влади, керівництва шкіл, 

учительських колективів батьків.  

6. В процесі дослідження було запропоновано доповнити структурний 

підхід до дослідження результатів освіти шляхом врахування характеру впливу 

на розвиток суспільства ряду показників, а саме: група показників, які 

безпосередньо впливають на освіту – продуктивність праці, дохід, ВВП; група 

показників, які відображають результати, що не завжди  

піддаються економічному, статистичному виміру – демократизація суспільства, 

рівень бідності, культурний розвиток, політична та криміногенна ситуація, 

здоров’я дітей і дорослих, харчування, вплив навколишнього природного 

середовища. 

7. Встановлено, що роль освіти визначається відповідним потенціалом, 

речовими ресурсами, неречовими ресурсами. Сприятливість соціально-

економічних умов для ефективного використання потенціалу постійно потребує 

вдосконалювати внутрішні механізми господарювання, поліпшувати зовнішні 

зв’язки між освітою та соціальним середовищем. Обчислення економічної 

ефективності базується на порівнянні величин витрат і віддачі з метою 

визначення економічної прибутковості. Слід зважати і на особливості освітньої 

галузі (неекономічні вигоди, непрямі економічні вигоди), які не враховуються 

багатьма вченими-економістами, що проводили свої дослідження прикладі 
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інших галузей, а не освіти. Тому визначення соціально-економічної 

ефективності освітньої діяльності потребує аналізу комплексу показників для 

отримання виваженого результату. З цією метою в роботі розроблено комплекс 

показників на мікро- та макрорівнях, які мають істотне значення для розвитку 

навчального закладу ЗСО та ресурсів, що характеризують саме «економічну 

ефективність», «соціально-економічну ефективність» та «технологічну 

ефективність».  

Застосування на практиці такого комплексу показників на мікро- та 

макрорівнях має важливе значення для побудови стратегічної моделі 

регулюючої державної політики відносно ЗСО, яка повинна  

включати відповідний набір важелів та засобів впливу, визначати  

державну стратегію, мати чітке усвідомлення, що освіта, як сфера здійснення 

соціально-економічних інвестицій, має надзвичайно важливе значення для 

економічного розвитку. 

8. Проаналізована організація навчального процесу, дана оцінка кожному 

суб’єкту освітнього процесу. З’ясовано, що автономія ЗЗСО надає вчителеві 

академічну свободу у виборі методів і технологій навчання, програм, 

підручників і навчальних посібників, побудови авторських освітніх програм. 

Учитель має стати наставником і помічником учня, допомогти йому виявити і 

розвинути свої таланти і здібності, визначитися в майбутньому  

життєвому шляху. Для цього він повинен не лише володіти  

сучасними педагогічними технологіями, умінням управляти  

індивідуалізованим освітнім процесом, а й бути обізнаним з різними 

психологічними теоріями індивідуальної і групової роботи, мати навички, бути 

поінформованим про сучасні інформаційні та технологічні розробки та 

опанувати їх.  

9. Розроблено блок-схему структури методичної роботи та модель 

діяльності шкільної методичної служби ЗЗСО, яку апробовано в закладах 

загальної середньої освіти. Запропонована блок-схема вказує і підтверджує той 

факт, що саме вчитель є головним суб’єктом, за допомогою якого і будується 
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вся організаційна структура навчального закладу – від розробки до розвитку, 

що має економічний ефект (технологічна ефективність → інноваційний 

розвиток та прискорення темпів науково-технологічного прогресу, соціально-

економічна ефективність → підвищення продуктивності праці, підвищення 

рівня життя, економічна стабільність, рівність, культурний розвиток та 

економічна ефективність → скорочення витрат та окупність витрат, підвищення 

продуктивності праці та зростання ВВП).  

 

Висновки та результати досліджень, подані у другому розділі, 

оприлюднені в таких публікаціях [66; 67; 69; 70; 71; 72; 73].  

 

 



 

РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З 

МЕТОЮ ЗРОСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ ТА 

РЕГІОНІВ 

 

 

3.1. Методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу регіонів з 

урахуванням моделі розвитку середньої освіти  

 

В існуючих умовах нестачі ресурсного забезпечення регіону існує 

потреба в їх раціональному використанні, ефективному управлінні ресурсним 

потенціалом, впровадженні шляхів підвищення дієвості управління. Одночасно 

змінність факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, постійні 

економічні зміни створюють перешкоди раціонального використання 

ресурсного потенціалу й тому державним і приватним школам, як і 

підприємствам інших галузей економіки, слід звертати значну увагу на 

проведення досліджень у галузі управління ресурсним потенціалом. Слід 

відзначити, що питання раціонального використання ресурсного потенціалу має 

вагоме значення для установ загальної середньої освіти. Тому ефективне 

управління ресурсним потенціалом шкіл повинно являти собою гнучку 

систему, яка буде змінюватись, пристосовуватись до умов внутрішнього та 

зовнішнього середовища, а також сприяти виробництву якісної продукції та 

забезпечувати загальний розвиток суспільства. Отже, управління ресурсним 

потенціалом шкіл забезпечить як досягнення бажаного економічного ефекту, 

так і покращення ресурсного потенціалу регіону.  

Як було зазначено в розділі 1, досі вчені не дійшли єдиного висновку 

стосовно того, яку методологію доцільно застосовувати для оцінювання 

ресурсного потенціалу регіонів.  

Критеріями  оцінки ресурсного потенціалу національної економіки є 

оцінки стану його безпеки з точки зору найважливіших процесів. Показники 
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(індикатори) безпеки – кількісні характеристики стану економіки, що 

визначають ступінь її захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

З метою своєчасного виявлення загроз еколого-економічній безпеці важливу 

роль відіграють не індикатори самі по собі, а саме подолання ними 

встановлених фіксованих, мінімально або максимально допустимих рівнів, а 

також критичних або порогових значень. Граничні величини дозволяють 

виявити кордон між небезпечною і безпечною зонами процесу  

еколого-економічного розвитку [72].  

Нами запропоновано методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу 

регіонів з урахуванням моделі розвитку середньої освіти, який передбачає 

використання методу нечіткого моделювання. Вони дозволяють якісно 

інтерпретувати чисельні результати, базуючись на слабкоформалізованих та 

експертних даних. Здійснимо моделювання за допомогою таких етапів [52; 72; 

85].  

Етап 1. Визначення змінних моделі.  

На першому етапі здійснюється визначення переліку вхідних 

(пояснюючих) факторів сформованої моделі, що полягає у виокремленні 

інформативних ознак для класифікації. Для оцінки ресурсного потенціалу 

регіонів розділимо його складові на такі групи: 

1) «природа», що описує природну складову ресурсного потенціалу 

регіонів; 

2) «виробництво», що описує виробничу складову; 

3) «люди», що включає трудову, соціальну та інституційну складові; 

4) «гроші», що включає ринкову, фінансову, інвестиційну, 

інфраструктурну складові.  

Ці групи і стануть вхідними змінними моделі. Сумісне врахування цих 

показників може дати змогу відокремити та оцінити стан ресурсного 

потенціалу регіонів [45; 136]. Слід відзначити, що невизначеність у трактуванні 

значень вказаних показників є тим чинником, що обумовлює використання 

нечіткої моделі. 
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Вихідною змінною моделі є ресурсний потенціалу регіону. Його терм-

множиною (множиною значень) є дуже низький (ДН), низький (Н), середній 

(С), високий (В) рівні.  

Далі слід здійснити процедуру фаззифікації за результатами якої будуть 

визначені вхідні показники як нечіткі змінні. 

Етап 2. Визначення лінгвістичних значень вхідних змінних (критеріїв 

класифікації).  

На даному етапі передбачається побудова моделі для формування бази 

знань шляхом дотримання нечіткої логіки. Нами було виокремлено три терми 

для кожної змінної. Для оцінювання всіх показників, що характеризують 

ресурсний потенціал регіону було сформовано єдину шкалу з трьох якісних 

термів, а саме: В (високий рівень показника); С (середній рівень показника); Н 

(низький рівень показника) [79].  

Етап 3. Побудова функцій належності змінних. 

На третьому етапі слід виокремити області визначення вхідних змінних та 

визначення яких відбувається з урахуванням діапазонів можливих значень 

відповідних показників. При цьому перші три вхідні змінні – природа, 

виробництво та люди – можуть мати значення від нуля до нескінченності, проте  

четверта змінна – гроші – здатна набувати і від’ємних значень (що відповідає 

боргу).  

Необхідність нечіткого опису, як зазначено вище, обумовлена 

невизначеністю щодо відповідності значень вхідних змінних стану ресурсного 

потенціалу регіону [35; 46; 79]. Проте таку відповідність можна вказати для їх 

лінгвістичних значень. У проаналізованій роботі визначення виду функцій 

належності для вхідних змінних здійснено шляхом використання прямих та 

непрямих методів: на основі аналізу статистики стану ресурсного потенціалу 

регіонів та думки експертів. При виборі враховано, що трикутна функція 

належності дозволяє підкреслити досягнення максимального значення функції 

в одній точці змінної, а трапецієподібна функція — задавати ядро нечіткої 

множини у вигляді інтервалу. Обидві функції формуються з використанням 
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кусково-лінійної апроксимації. До гладких функцій належності відносять 

квазідзвоноподібні функції належності, які аналітично представляються 

функцією (формула 3.1) [35; 46; 79]: 
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де X  – значення показника; 

Tc  – коефіцієнт концентрації–розтягування функції; 

Tb  – координата максимуму функції ( ( ) 1Tb = ); 

T  – лінгвістичний терм із множини  , ,H C B . При цьому, значення 

функцій належності термів H та B усіх змінних за межами своїх максимумів Tb  

дорівнюють, як і в точках максимуму, одиниці [35; 46; 79].  

Параметри квазідзвоноподібних функцій належності для вхідних змінних 

представлено в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Параметри квазідзвоноподібних функцій належності вхідних змінних  

Вхідна 

змінна 

Лінгвістичне 

значення показника 

Коефіцієнт концентрації-

розтягування функції Tc  

Координата 

максимуму функції 

Tb  

Природа 

Низьке 0,8 0 

Середнє 0,8 2 

Високе 0,8 5 

Виробництво 

Низьке 0,2 0 

Середнє 0,3 0,25 

Високе 0,3 0,5 

Люди 

Низьке 1 3 

Середнє 1 5 

Високе 5 10 

Гроші 

Низьке 1,5 0 

Середнє 1,5 3 

Високе 0,8 5 

Примітка: розроблено автором на основі [79]  
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Доцільно зауважити, що функція належності має більш пологий вигляд за 

умови більшого значення коефіцієнту концентрації-розтягування. Одночасно, 

якщо коефіцієнт концентрації-розтягування має низьке значення, то це свідчить 

про невелике около координати максимуму і це притаманне лише вхідним 

змінним з невеликим розмахом [79; 137; 141]. 

На підставі використання прикладного програмного пакету Matlab було 

отримано результати визначення функції належності для вхідних змінних, що 

наведено на рис. 3.1 [79].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Візуальне представлення функції належності вхідних змінних: 

a) «природа»; б) «виробництво»; в) «люди»; г) «гроші» 

Примітка: побудовано автором на основі [79]  

 

Для вихідної змінної нами обрано функції належності трапецієвидного та 

трикутного виду та встановлено, що для області визначення вихідної змінної 

«ресурсний потенціал регіону» інтервал становить [0; 1].  

Отриманий результат визначення нормальної функції належності 

 для вихідної змінної представлено на рис. 3.2 у вигляді  

візуалізації, отриманої з використанням прикладного програмного пакету 

Matlab.  
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Етап 4. Побудова нечіткої моделі оцінювання ресурсного потенціалу 

регіону.  

Для отримання значення лінгвістичної змінної, що визначає ресурсний 

потенціал регіону слід використати композиційне правило, яке запропоноване 

Л. Заде та формалізує нечіткий логічний висновок щодо різних значень вхідних 

показників.  

 

Рис. 3.2. Візуальне представлення функції належності вихідної змінної 

«ресурсний потенціал регіону» 

Примітка: побудовано автором на основі [79]  

 

Задля його застосування було сформовано базу знань за принципом 

алгоритму Мамдані, що наведено в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Правила нечіткого виводу для нечіткої змінної «ресурсний потенціал регіону» 

№ 

Лінгвістичні значення показників Лінгвістичне значення 

змінної  

«ресурсний потенціал 

регіону» 
Природа Виробництво Люди Гроші 

1 2 3 4 5 6 

1 Високе Високе Високе Високе Високий 

2 Низьке Низьке Низьке Низьке Дуже низький 

3 Середнє Середнє Середнє Середнє Середній 

4 Високе Середнє Високе Високе Високий 

5 Високе Високе Середнє Високе Високий 

6 Високе Високе Високе Середнє Високий 

7 Середнє Високе Високе Високе Високий 

8 Середнє Низьке Середнє Середнє Середній 

9 Середнє Середнє Низьке Середнє Середній 

10 Середнє Середнє Середнє Низьке Середній 

11 Низьке Середнє Середнє Середнє Середній 

12 Середнє Високе Середнє Середнє Середній 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 

13 Середнє Середнє Високе Середнє Середній 

14 Середнє Середнє Середнє Високе Середній 

15 Високе Середнє Середнє Середнє Середній 

16 Низьке Середнє Низьке Середнє Низький 

17 Середнє Низьке Середнє Низьке Низький 

18 Низьке Низьке Середнє Середнє Низький 

19 Середнє Середнє Низьке Низьке Низький 

20 Низьке Високе Низьке Високе Низький 

21 Високе Низьке Високе Низьке Низький 

22 Низьке Низьке Високе Високе Низький 

23 Високе Високе Низьке Низьке Низький 

24 Низьке Низьке Низьке Середнє Дуже низький 

25 Низьке Низьке Середнє Низьке Дуже низький 

26 Низьке Середнє Низьке Низьке Дуже низький 

27 Середнє Низьке Низьке Низьке Дуже низький 

Примітка: розроблено автором на основі [79]  

 

Відповідно правило отримання високого ресурсного потенціалу регіону 

можна сформулювати таким чином: якщо ((Природа = «Високе») ТА 

(Виробництво = «Високе») ТА (Люди = «Високе») ТА (Гроші= «Високе»)) АБО 

((Природа = «Середнє») ТА (Виробництво = «Високе») ТА (Люди = «Високе») 

ТА (Гроші = «Високе»)) АБО ((Природа = «Високе») ТА (Виробництво = 

«Середнє») ТА (Люди = «Високе») ТА (Гроші = «Високе»)) АБО ((Природа = 

«Високе») ТА (Виробництво = «Високе») ТА (Люди = «Середнє») ТА (Грош і= 

«Високе»)) АБО ((Природа = «Високе») ТА (Виробництво = «Високе») ТА 

(Люди = «Високе») ТА (Гроші= «Середнє»)), ТО Ресурсний потенціал = 

«Високий». 

Узагальнимо статистичну базу даних для компаративного аналізу регіонів 

України на основі показників, наданих Держкомстатом. Отримані значення 

будуть слугувати основою для лінгвістичного оцінювання ресурсного 

потенціалу регіонів та країни. 

Обсяги промислового виробництва в січні – липні 2019 р. зросли 

порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 11,1 %. Збільшення випуску 

продукції спостерігалося за всіма видами промислової діяльності (рис. 3.3) [40]. 
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Рис. 3.3. Динаміка промислового виробництва в регіонах України 

Примітка: побудовано автором на основі [40]  

 

Етап 5. Прийняття рішення. 

За даними статистики, приріст промислового виробництва мав місце у 21 

регіоні, у тому числі найбільше в Закарпатській (на 40,6 %), Волинській (на 

23,6), Полтавській (на 21,4) та Дніпропетровській (на 21,3), зниження – у 6 

регіонах, зокрема найбільше у Івано-Франківській (на 12,8) та Сумській (на 

9,6 %) областях [40]. 

За січень – червень 2019 р. реалізовано промислової продукції (товарів, 

послуг) на 407,9 млрд гривень, із неї продукції добувної та переробної 

промисловості – на 332,5 млрд гривень. У структурі реалізації майже половина 

загальних обсягів припадала на металургію і виробництво готових металевих 

виробів, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 

машинобудування [40]. 

У січні – липні 2019 р. загальне виробництво продукції сільського 

господарства порівняно з січнем – липнем 2018 р. зменшилося на 0,6 %, у тому 
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числі у аграрних підприємствах – на 4,7 %, у господарствах населення – зросло 

на 3,6 %.  

Також за даними статистики можемо зазначити, що обсяг інвестицій в 

основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями України, за І 

півріччя 2019 р. становив 92,6 % капіталовкладень за відповідний період 

2018 р. (рис. 3.4) [40].  
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Рис. 3.4. Динаміка капітальних інвестицій з 2013 по 2019 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі [40]  

 

На основі отриманої в розділі 2 та 3 статистичної інформації побудуємо 

таблицю лінгвістичного значення ресурсного потенціалу для регіонів країни 

(табл. 3.3).  

Для визначення складу і структури потенціалу регіонів було застосовано 

комплексний аналіз його складових, що дало змогу врахувати більшість умов, а 

також чинників, що здійснюють вплив на процес формування та ефективного 

використання потенціалу регіонів. Аналіз табл. 3.3 дає змогу зробити висновок 

про те, що більшість регіонів України мають середній ресурсний потенціал. 

Високий ресурсний потенціал мають регіони, утворені навколо найбільш міст – 

Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Запоріжжя. Низький ресурсний потенціал 

мають регіони, де наразі ведеться Операція Об’єднаних сил – Донецький та 
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Луганський. Враховуючи проведений аналіз, зауважимо, що доцільним є 

розробка та впровадження заходів щодо покращення ресурсного потенціалу для 

регіонів України, де він перебуває на низькому та середньому рівні, а також 

слід вжити заходів щодо підтримки досягнутого рівня ресурсного потенціалу 

регіонам, де він є високим. Доцільним є здійснення управління ресурсним 

потенціалом регіонів, визначення стратегії розвитку, прийняття ефективних 

управлінських рішень. Підвищення рівня ресурсного потенціалу регіонів 

дозволить покращити економічний стан країни, соціально-економічний 

розвиток, підвищити рівень конкурентоспроможності [74].  

Таблиця 3.3  

Лінгвістичне значення ресурсного потенціалу регіонів України 

Регіон Природа Люди Виробництво Гроші 
Ресурсний 

потенціал 

Вінницька В С С С С 

Волинська В С С С С 

Дніпропетровська С В В В В 

Донецька ДН С ДН ДН Н 

Житомирська В С С С С 

Закарпатська В С С С С 

Запорізька С В В С С 

Івано-Франківська В С С С С 

Київська С В В В В 

Кіровоградська С С С С С 

Луганська ДН С ДН ДН Н 

Львівська В В С В В 

Миколаївська В С В С С 

Одеська В В С В В 

Полтавська В С С С С 

Рівненська В С С С С 

Сумська В С С С С 

Тернопільська В С С С С 

Харківська В В С В В 

Херсонська В С С С С 

Хмельницька В С С С С 

Черкаська В С С С С 

Чернівецька В С С С С 

Чернігівська В С С С С 

Примітка: побудовано автором 

 

Візуальне представлення поверхні значень лінгвістичної змінної 

«ресурсний потенціал регіону» подано на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Візуальне представлення поверхні значень лінгвістичної змінної 

«ресурсний потенціал регіону», де координатами є: a) природа, виробництво, 

ресурсний потенціал; b) виробництво, люди, ресурсний потенціал; c) гроші, 

люди, ресурсний потенціал; d) природа, виробництво, люди 

Примітка: побудовано автором 

 

Аналіз рис. 3.5 та побудованої нечіткої моделі формування ресурсного 

потенціалу свідчить про те, що найбільший вплив на ресурсний потенціал 

регіону мають такі вхідні змінні моделі, як «гроші» та «люди», тобто ринкова, 

трудова, соціальна та інвестиційна складові ресурсного потенціалу. Разом із 

оцінкою ресурсного потенціалу регіону доцільно також здійснювати його 

прогнозування, що потребує детального дослідження.   

a) b) 

c) d) 
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3.2. Прогнозування ресурсного потенціалу регіонів з урахуванням 

розвитку середньої освіти  

 

В умовах сьогодення разом з оцінкою ресурсного потенціалу регіонів 

також існує потреба в прогнозуванні його результатів, що дозволить виявити 

слабкі місця, перспективи розвитку, визначити проблеми, сформувати заходи їх 

подолання. Прогнозування ресурсного потенціалу країни та регіонів зміщує 

фокус уваги економістів на мезорівень. Це рівень окремої галузі чи сектору, 

наприклад: галузі будівництва, індустріального чи аграрного сектору. Слід 

додати, що науковців також цікавить рівень регіонів та держави, тобто  

макрорівень [81; 147; 148; 149; 151; 154; 155; 159; 160].  

Розуміючи важливість практичного підходу до формування методик 

прогнозування на регіональному рівні, узагальнимо матрицю методик 

прогнозування ресурсного потенціалу регіонів із врахуванням горизонту 

планування та особливостей державного управління регіональним розвитком 

(рис. 3.6) [85]. 
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індекси, декомпозиція тренда, ARIMA-моделі (autoregressive integrated moving average) 
VAR (vector autoregressive)- моделі 
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Аналітичні звіти 
Рішення колегій 

Програма 
соціально-
економічного 
розвитку на 
один рік 

План 
реалізації 
регіональної 
стратегії 
розвитку 

Стратегія 
розвитку регіону 

Форсайт регіональної економіки 

Рис. 3.6. Матриця методичних підходів до прогнозування ресурсного 

потенціалу регіонів 

Примітка: узагальнено автором на основі [85] 
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Крім того, вкрай важливо виділити систему показників, які буде 

враховано для оцінки ресурсного потенціалу регіонів та його  

прогнозування. За результатами проведених досліджень було виділено групу 

показників, які сформовано шляхом дотримання наступного принципу: повинні 

бути включені до даної системи важливі аспекти соціально-економічного 

регіонального розвитку. Задля здійснення даного дослідження було 

використано офіційні статистичні дані Міністерства фінансів України, 

Держкомстату та інших виробників статистичної інформації [12; 42; 77; 104; 

107; 118; 122]. 

У табл. 3.4 наведено показники блоку «Економіка». До цього блоку 

увійшли шість груп показників. 

Таблиця 3.4 

Система показників економічного розвитку регіонів 

Група Показник, що характеризує групу 

Основні економічні 
характеристики 

валовий регіональний продукт на одну особу 
Інвестиції в основний капітал 

Інвестиції в основний капітал на одну особу 
Вартість основних засобів регіонів 

Виробничий 
Потенціал 

Виробництво валової продукції сільського господарства на одну особу 
Валова продукція рослинництва 
Валова продукція тваринництва 

Загальна енергоефективність 
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), питома вага 

регіону 
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу 

Підприємницьке 
середовище 

Кількість суб’єктів Єдиного Державного Реєстру підприємств та 
організацій України 

Кількість зайнятих працівників на суб’єктах господарювання 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання 

Зовнішньоекономічна 
діяльність 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у регіони України 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу 

Загальні обсяги експорту товарів та послуг 
Загальні обсяги імпорту товарів та послуг 

Науковий та 
інноваційний потенціал 

Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи 
Обсяг інноваційної продукції 

Кількість інноваційно-активних підприємств у промисловості за 
напрямами інноваційної діяльності 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт 

Рівень розвитку 
інфраструктури 

Вантажообіг за усіма видами транспорту 
 Пасажирообіг за усіма видами транспорту 

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим 
покриттям 

Щільність залізничних колій загального користування 

Примітка: узагальнено автором на основі [12] 
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Група 1: основні економічні характеристики. Соціально-економічний 

розвиток кожного регіону має свої особливості та відмінності. Одним з 

основних показників, що характеризує регіональний розвиток, є валовий 

регіональний продукт на душу населення, який відображає ефективність 

функціонування економіки на рівні регіонів. Окрім того, до цієї групи входять 

показники інвестиційної діяльності, що характеризують не лише окремі об’єкти 

інвестування, а й потенціал розвитку регіонів. Зазначену групу доповнює 

показник вартості основних засобів як основний елемент продуктивних сил 

регіону [12]. 

Група 2: виробничий потенціал. Економічний стан України значною 

мірою визначається рівнем розвитку промисловості та сільського господарства, 

їх фінансовими, економічними показниками, ефективністю виробничої 

діяльності. До зазначеної групи показників нами було віднесено такі: обсяги 

реалізованої промислової продукції та обсяги валової продукції сільського 

господарства. Згідно із сучасними вимогами, важливим чинником економічного 

зростання, а водночас і покращення добробуту населення, є 

енергоефективність, що характеризується кінцевим споживанням енергії в 

сільському господарстві, видобувній промисловості, окремих галузях 

переробної промисловості, будівництві, сфері послуг та житловому 

господарстві [12; 104; 118].  

Група 3: підприємницьке середовище. У країнах з ринковою економікою 

важливу роль відіграє створення сприятливого середовища для 

підприємницької діяльності, оскільки його високий рівень може стати 

важливим фактором відновлення та зростання національної економіки. У 

зазначену групу показників увійшли такі: кількість суб’єктів господарювання, 

чисельність працівників, зайнятих на них, а також обсяг реалізованої продукції 

[12]. 

Група 4: зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Успішність реалізації 

зовнішньоекономічної діяльності залежить від експортоорієнтованості кожного 

регіону, що впливає на економічну і фінансову безпеку країни в цілому. 
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Масштаби та характер регіонального розвитку ЗЕД визначаються обсягами 

прямих іноземних інвестицій у регіони, а також загальними обсягами експорту 

та імпорту товарів і послуг [12]. 

Група 5: науковий та інноваційний потенціал. Інноваційний потенціал 

розвитку регіону має ключову роль, сутність якої полягає у здійсненні 

наукового забезпечення соціально-економічного та науково-технічного 

розвитку регіону, впровадженні інноваційних технологій, програмного 

забезпечення. Тому до цієї групи входять показники, що характеризують 

наукові досягнення та рівень співробітництва дослідницьких інститутів з 

підприємствами [12]. 

Група 6: рівень розвитку інфраструктури. Рівень розвитку 

інфраструктури є ключовим фактором ефективного функціонування  

економіки. Особливо важливою складовою у структурі економіки України є 

транспортний комплекс, оскільки успішне функціонування державної 

транспортної системи в контексті не лише міжрегіонального сполучення, а й 

інтеграція її у світову транспортну мережу сприяє підвищенню рівня розвитку 

регіонів [12]. 

Група 7: соціальний рівень. Соціальний рівень охоплює найбільшу 

кількість показників (демографічний потенціал, трудовий ринок, рівень 

розвитку населення, освітній рівень, охорона здоров’я), кожен з яких створює 

підґрунтя для підвищення соціально-економічного розвитку регіону. Високий 

рівень соціальних стандартів потребує ефективного трудового ринку, що 

забезпечується низьким рівнем безробіття та високим рівнем економічно-

активного населення, достатньою кількістю висококваліфікованих робітників, 

відповідним розміром заробітної плати та належним рівнем охорони здоров’я. 

Зазначені складові 7-ї групи показників відповідають сучасним 

загальносвітовим тенденціям [12]. 

У табл. 3.5 наведено показники блоків «Населення» та «Екологія». Це 

сьома та восьма групи показників відповідно.  
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Таблиця 3.5 

Система показників соціального та екологічного розвитку регіонів 

Блок Група Показник, що характеризує групу 

НАСЕЛЕННЯ Соціальний рівень 

Економічне активне населення  у віці 15–70 років 

Зайнятість населення у віці 15–70 років 

Рівень зареєстрованого безробіття 

Доходи населення 

Середньомісячна заробітна плата 

Чисельність наявного населення на початок року 

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності 

Тривалість життя чоловіків та жінок 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів 

Кількість вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації 

Кількість студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів 

акредитації 

Чисельність лікарів 

Чисельність оздоровлених у санаторно-курортних і 

оздоровчих закладах 

Забезпеченість населення житлом 

Кількість готелів  та інших місць для тимчасового 

проживання 

Коефіцієнт використання місткості готелів та ін. місць для 

тимчасового проживання 

ДОВКІЛЛЯ Екологічний стан 

Потужність очисних споруд 

Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні 

об’єкти 

Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення 

Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення в 

розрахунку на одну особу 

Утворення відходів у розрахунку на одну особу 

Примітка: узагальнено автором на основі [12] 

 

Група 8: екологічний стан. Охорона навколишнього природного 

середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємні умови cталого 

розвитку регіонів. До складу зазначеної групи входять показники, що 

окреслюють стан водних ресурсів, забруднення атмосферного повітря та 

поводження з відходами [12]. 

Зазначені 8 груп показників ресурсного потенціалу регіонів є 

взаємопов’язаними та створюють єдине підґрунтя для проведення 

комплексного аналізу соціально-економічного регіонального розвитку [12].  
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На основі економетричної моделі з переліку зазначених факторів, що 

входять до восьми груп показників ресурсного потенціалу регіонів, було 

відібрано найбільш значущі, тобто ті, які здійснюють найбільший вплив на 

змінну ресурсного потенціалу регіонів. Остання, своєю чергою, була 

розрахована за методологією [2; 3]. Оцінимо параметри лінійної регресії за 

допомогою методу найменших квадратів та побудуємо факторну модель 

прогнозування ресурсного потенціалу регіонів. Отже, остаточно економетрична 

модель прогнозування ресурсного потенціалу регіонів має вигляд (формула 

3.2):  

 

y = 0,64 x1 + 0,126 х2 + 0,16 х3 + 0,45 х4 – 81,6 х5 – 56,9 х6 – 0,09 х7,  (3.2) 

 

де у – ресурсний потенціал регіону (призведений до бальної оцінки від 

нуля до десяти); 

х1 – валовий регіональний продукт, тис. грн; 

х2 – інвестиції в основний капітал, тис. грн;  

х3 – обсяг інноваційної продукції, тис. грн; 

х4 – доходи населення, тис. грн; 

х5 – рівень зареєстрованого безробіття, відсотків; 

х6 – міграція населення, відсотків; 

х7 – викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення, тис. м3.  

Різні темпи змін у ресурсному потенціалі регіонів країни викликано 

різницею у ретроспективних даних як ресурсного потенціалу, так і змінних 

факторної моделі (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6  

Прогнозні значення ресурсного потенціалу регіонів країни 

Регіон 
Рік 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Вінницька 7 7,2 7,2 7,4 



140 

 

Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 

Волинська 6,1 6,3 6,3 6,4 

Дніпропетровська 9 9,2 9,5 9,5 

Донецька 4 4,3 4,3 5 

Житомирська 5,4 5,6 5,7 5,7 

Закарпатська 4,8 4,8 4,7 4,7 

Запорізька 7,5 7,7 7,7 7,8 

Івано-Франківська 6,8 6,8 6,9 7 

Київська 9,2 9,4 9,5 9,6 

Кіровоградська 6,5 6,4 6,4 6,4 

Луганська 3,3 3,2 3,2 3,1 

Львівська 7,4 7,5 7,6 7,7 

Миколаївська 7,1 7,2 7,2 7,3 

Одеська 9,1 9,2 9,5 9,6 

Полтавська 6,7 6,8 6,9 6,9 

Рівненська 6,2 6,3 6,3 6,4 

Сумська 6,3 6,3 6,3 6,4 

Тернопільська 6,6 6,6 6,7 6,7 

Харківська 9,1 9,3 9,4 9,5 

Херсонська 7,1 7,2 7,2 7,3 

Хмельницька 6,7 6,8 6,9 6,9 

Черкаська 6,2 6,3 6,3 6,4 

Чернівецька 6,3 6,3 6,3 6,4 

Чернігівська 6,6 6,6 6,7 6,7 

Примітка: побудовано автором  

 

Аналіз табл. 3.6 свідчить про те, що більшість регіонів можуть 

сподіватися на зростання ресурсного потенціалу. Проте через значні проблеми з 

міграцією в західних областях ресурсний потенціал Закарпатської  

області поступово спадає. Крім того, є певні проблеми у Кіровоградського 

регіону, оскільки в області є екологічні питання, що потребують негайного 

вирішення. 

Для моделі було виконано регресійний аналіз. Коефіцієнт детермінації 

R2= 0,93, що свідчить про достатню високу якість моделі. F-критерій (критерій 

Фішера) вказує на значимість моделі, оскільки F-розрахункового > F-

критичного. Розрахункове значення критерію Фішера дорівнює 17,63, а 

критичне значення дорівнює 3,12. 



141 

 

Для оцінки значущості параметрів моделі ми провели t-тест та перевірили 

Р-значення та довірчі інтервали, і виявили, що в даній моделі є значимими всі 

сім змінних. 

Представимо значення ресурсного потенціалу регіонів за 2018 р. та 

прогнозні значення на 2019–2021 рр. у табл. 3.6. Зазначимо, що отримані 

результати виміряно в балах від нуля до десяти.  

Отже, для спрощення управління сферою середньої освіти, а також 

розроблення стратегічних і тактичних планів в цій галузі, доцільно узагальнити 

систему показників оцінювання стану галузі. З цією метою було досліджено 

поняття рейтингу. При цьому об’єктом внутрішнього рейтингового управління 

є окремий НЗ та його конкуренти. Відповідно конкуренти виступають в ролі 

бази для порівняння. Основною метою внутрішнього рейтингового управління 

є зміна іміджу певного навчального закладу в зовнішньому середовищі. 

Об’єктом зовнішнього рейтингового управління є регіональні та 

загальноукраїнські партнери (та контрагенти) НЗ. Потенційними 

користувачами процедур зовнішнього рейтингового управління в умовах 

змінності ринкового середовища можуть бути роботодавці, інвестиційні 

інститути, постачальники сировини, банки, абітурієнти, їхні батьки. Як 

результат була представлена узагальнена концепція рейтингового управління 

галуззю середньої освіти, отримана після проведення рейтингового оцінювання 

навчальних закладів. 

Наступним логічним кроком є оцінювання ресурсного потенціалу 

регіонів. Для цього була використана методологія нечіткого моделювання, що 

дозволила якісно інтерпретувати чисельні результати, базуючись на 

слабкоформалізованих та експертних даних. Вхідними даними слугували такі 

змінні: «природа», що описує природну складову ресурсного потенціалу 

регіонів; «виробництво», що описує виробничу складову; «люди», що включає 

трудову, соціальну та інституційну складові; «гроші», що включає ринкову, 

фінансову, інвестиційну, інфраструктурну складові. Необхідно зазначити, що 

показник людського капіталу, який діє у сфері середньої освіти, входив до 
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показника «люди». Для отримання значення лінгвістичної змінної, що визначає 

ресурсний потенціал регіону, було застосовано композиційне правило, що 

сформоване Л. Заде, яке формалізує нечіткий логічний висновок щодо різних 

значень вхідних показників. Аналіз побудованої моделі дозволяє зробити 

висновок про те, що більшість регіонів України мають середній ресурсний 

потенціал. Високий ресурсний потенціал властивий регіонам, утвореним 

навколо найбільших міст – Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Запоріжжя. 

Низький ресурсний потенціал мають Донецький та Луганський регіони, де 

наразі ведеться Операція Об’єднаних сил.  

Цікавим є також прогнозування ресурсного потенціалу регіонів. Воно 

одночасно охоплює як мезорівень – рівень окремого сектору – індустріального, 

аграрного, будівництва, так і макрорівень – рівень регіонів та держави. Подібні 

прогнози мають велике значення для місцевої та державної влади, тому що 

дають можливість краще зрозуміти локальні економіки – області або навіть 

окремого району чи міста. Це критично важливо для недиверсифікованих 

економік – мономіст, де більшість населення працює на одному заводі, або 

регіонів, які майже повністю залежать від сировинної бази та пов’язаних з нею 

галузей промисловості. Прогнозування ресурсного потенціалу регіонів має 

величезний вплив на інвесторів та інших учасників бізнесу на місцевому та 

державному рівні. Інвестор, донор міжнародної технічної допомоги, який 

заходить працювати в регіоні, знає про національне галузеве законодавство та 

діловий клімат, проте не може самостійно спрогнозувати розвиток галузі, яка 

потребує інвестицій [85]. 

Удосконалена прогнозна модель оцінки ресурсного потенціалу на основі 

факторної економетричної моделі може бути використана для 

мікроекономічних, крос-секторальних, макроекономічних підходів, а також 

вона може поєднувати в собі всі зазначені компоненти. 

Для проведення дослідження було використано офіційні статистичні дані 

Міністерства фінансів України, Держкомстату та інших виробників 

статистичної інформації. Для побудови прогнозної моделі було проаналізовано 
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8 груп показників, з яких відібрано найбільш значущі, тобто ті, які здійснюють 

найбільший вплив на змінну ресурсного потенціалу регіонів, а саме: валовий 

регіональний продукт, тис. грн; інвестиції в основний капітал, тис. грн; обсяг 

інноваційної продукції, тис. грн; доходи населення, тис. грн; рівень 

зареєстрованого безробіття, відсотків; міграція населення, відсотків; викиди 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел забруднення, тис. м3.  

 

 

3.3. Модель розвитку ресурсного потенціалу країни за рахунок 

розвитку галузі загальної середньої освіти 

 

Середня освіта як вид освіти має певні особливості. Вона є фундаментом 

особистості, однаковим для всіх, з урахуванням того, що середня освіта є 

обов’язковою згідно із Законом для всіх. Але водночас саме впродовж процесу 

здобуття середньої освіти розкриваються індивідуальні схильності та таланти. 

Крім того, у віці з шести – семи років розпочинається рефлексія людини [4; 63]. 

На сьогодні багато варіантів трактування сутності поняття «рефлексія». 

Зазначене поняття привертає увагу науковців та дослідників через свою 

неоднозначність та багатоаспектність, що, своєю чергою, зумовлює існування 

різних підходів щодо визначення рефлексії [55; 63; 125].  

Отже, процес рефлексії розпочинається в процесі розумової діяльності 

людини під впливом різних факторів зовнішнього середовища та передумов, які 

склалися у відповідний момент часу, або які можуть виникнути. Йдеться про 

такі передумови, як певні події, обставини, очікування тощо. Окрім того, 

виникають певні взаємозв’язки між індивідом та реальністю (дійсністю), тобто 

між суб’єктом та об’єктом рефлексії відповідно [59].  

Утім, варто враховувати те, що процес рефлексії відбувається також під 

впливом притаманних індивіду характеристик, що формують його світогляд 

[68].  



144 

 

До таких характеристик варто віднести: 

- виховання;  

- релігію;  

- досвід; 

-  цілі суб’єкта рефлексії; 

- знання; 

-  компетентність у певних галузях; 

- загальні та суспільні норми та правила; 

- освіту; 

-  життєві цінності та переконання; 

- соціальне становище; 

- інші психологічні аспекти. 

Унаслідок рефлексії в свідомості індивіда формується певне уявлення про 

дійсність, здійснюється регуляція інтелектуальної діяльності, він може 

оцінювати, передбачати власну діяльність та розробляти можливі стратегії 

поведінки та варіанти прийняття рішень. Отже, в основі рефлексії  

лежить дослідження та аналіз явищ і процесів дійсності, а також  

характерних для них закономірностей розвитку, крізь призму уявлень суб’єкта 

рефлексії з подальшою розробкою варіантів діяльності та вирішення 

поставлених завдань.  

Графічно рефлексію з урахуванням передумов її виникнення  

та факторів, що впливають на світоглядні уявлення індивіда, представлено на 

рис. 3.7. Серед передумов виникнення рефлексії було виділено: події; 

обставини; очікування. Також нами зазначено фактори впливу на світогляд 

індивіда, результат рефлексії.  

На нашу думку, доцільно виділити основні ознаки процесу рефлексії:  

− властивий виключно людині (свідомо мислячому суб’єкту); 

− наявність взаємозв’язків між суб’єктом та об’єктом рефлексії; 

− суб’єктивність, зумовлена залежністю процесу рефлексії від 

світоглядних характеристик індивіда.  



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Графічне зображення рефлексії 

Примітка: розроблено автором  

 

Прояви рефлексії можна спостерігати в різних сферах діяльності. Схему 

взаємодії економічного агента із зовнішнім середовищем представлено на 

рис. 3.8. Між ними існують відповідні інформаційні потоки. Під економічним 

агентом будемо розуміти домогосподарства (окремі особи, сім’ї), підприємства 

(фірми), а також некомерційні організації. Відмінна риса економічних агентів – 

прийняття і реалізація самостійних рішень у сфері господарської діяльності [7]. 
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Отже, з одного боку, держава впливає на діяльність економічного агента 

через законодавчі акти, податкову систему, правову базу прийняття рішень 

економічними агентами тощо. Такий вплив є рефлексивним і здійснюється для 

того, щоб економічний агент приймав рішення та здійснював діяльність таким 

чином, щоб це було вигідно державі. З іншого боку, економічний агент впливає 

на суспільство з тією ж метою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    простий інформаційний вплив;    рефлексивний вплив. 

Рис. 3.8. Взаємодія держави, компанії та суспільства 

Примітка: розроблено автором на основі [14] 

 

Рефлексія здійснюється на основі певної інформації, тому варто дати 

визначення цього поняття. Інформація – це відомості про які-небудь події, 

чиюсь діяльність тощо; повідомлення про щось [13; 19]. Науковці розділяють 

рефлексію на стратегічну та інформаційну, що зображені та охарактеризовані 

на рис. 3.9 [17].  

Щодо стратегічної рефлексії, то вона має місце у випадку повної 

інформованості, випереджаючи прийняття суб'єктом рішення про обрані дії 

[74]. 

Інформаційна рефлексія – аналіз суб’єктом своїх уявлень про власну 

інформованість та інформованість інших економічних агентів, що впливає на 

прийняття відповідних рішень.  

Зовнішнє інформаційне середовище 

 

Держава Компанія Суспільство 

 
 

Зовнішнє інформаційне середовище 
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Рис. 3.9. Види рефлексії  

Примітка: розроблено автором на основі [18; 22]  

 

Причини виникнення інформаційної рефлексії представлено на рис. 3.10. 

Відповідно до проаналізованих даних можна стверджувати, що одними з 

основних причин виникнення інформаційної рефлексії є обмеженість 

(недостатність) ресурсів при прийнятті і реалізації рішень, а також 

недостатність та неповнота інформації.  

Саме по собі поняття інформаційної рефлексії доводить, що володіння 

інформацією є невід’ємною складовою нашого життя, яка охоплює всі сфери 

людської діяльності, зокрема економіки.  

Розробка та реалізація моделей інформаційної рефлексії – тривалий і 

складний процес. Однак це є вирішальним фактором соціального та 

економічного розвитку країни, а особливо це стосується соціально-економічних 

систем. Оскільки всі елементи таких систем, тобто люди, які мають 

інтелектуальні здібності (здатність мислити, аналізувати та оцінювати будь-які 

дії, приймати рішення), то важливим є налагодження системи  

управління людьми. Це можна здійснити за допомогою рефлексивного  
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впливу. Головним завданням при моделюванні інформаційної рефлексії є 

забезпечення отримання повної, правдивої та неупередженої інформації.  

 

Рис. 3.10. Причини виникнення інформаційної рефлексії 

Примітка: розроблено автором  

 

Прийняття рішень – це один із найскладніших процесів людської 

діяльності, який вперше постає перед економічним агентом саме впродовж 

отримання середньої освіти. Прийняття обґрунтованих рішень, які мають 

відповідати поставленим цілям, вимагає певних знань. Однак дуже часто знань 

економічного агента недостатньо для досягнення поставлених цілей. Причиною 

цього є невизначеність, яка зумовлена недостатньою інформованістю 

економічного агента, динамічністю навколишнього середовища тощо. Тобто 

інформація стає одним із важливих факторів, що впливають на процес 

прийняття рішення економічним агентом. Модель процесу прийняття рішення 

економічним агентом з урахуванням інформаційного впливу представлено на 

рис. 3.11.  

Розглянемо більш детально запропоновану модель. Зокрема, ініціатором 

надання інформації може бути будь-який економічний агент, який має певні 

цілі. Ініціатором може виступати держава, конкуренти, партнери та інші 

економічні агенти (залежно від того, наприклад, на якому рівні будується 

модель: на макрорівні або на мікрорівні). При цьому він бажає, щоб 
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економічний агент прийняв потрібне йому рішення. Тобто визначаються цілі та 

відповідні їм базові альтернативи поведінки економічного агента. Вплинути на 

дії агента ініціатор може шляхом формування інформаційних умов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 3.11. Модель процесу прийняття рішення економічним агентом з 

урахуванням інформаційного впливу  

Примітка: розроблено автором  

 

Представлена інформація може бути повною та достовірною – велика 

біла стрілка, або неповною чи викривленою (перекрученою) – сіра стрілка. 

Ініціатор може здійснювати прямий інформаційний вплив на економічного 

агента (доведення інформації безпосередньо до агента) або опосередкований 

вплив, наприклад, реклама, новини тощо. Вибір інформації та  

шляхів її передачі залежить від цілей ініціатора. Агент також може 

 отримувати інформацію з інших джерел [22; 64; 124]. Під дією інформаційного 

середовища формується множина факторів, що впливають  
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на прийняття певного рішення ( , , , ). Використовуючи  

запропоновану процедуру, можна оцінити  – ймовірність вибору 

альтернативи, яка спрямована на зміну поточного стану економічного агента.  

Економічний агент, отримуючи різноманітну інформацію, «включає» так 

званий рефлексивний аналізатор – складний процес аналізу  

та сприйняття інформації з зовнішнього та внутрішнього середовища та змін 

суб’єктивних уявлень про цінність рішення та власних інтенцій економічного 

агента. Оскільки процес інформаційної рефлексії тісно пов’язаний з 

психологією та схожий з розумовими процесами людського мозку, для його 

аналізу та дослідження доцільно застосовувати метод когнітивного 

моделювання.  

При побудові моделі рефлексивної взаємодії між агентами множина 

вершин є неоднорідною і складається у загальному випадку із скінченної 

множини вершин, відповідних агентам, і нескінченної множини вершин, що 

відповідає їх різним образам [71]. 

Як результат дослідження наукових праць таких вчених, як І. Р. Бузько, 

О. В. Вартанова, Г. О. Голубенко [23]; І. С. Грозний [32]; Л. Я. Малюта [80]; 

М. І. Найдьонов [87]; С. Ю. Савін [110]; А. В. Череп, М. А. Канабекова [134]; 

О. Л. Гальцова, Н. М. Шмиголь, I. С. Варламова [144]; А. В. Переверзєва [153] 

здійснено моделювання дії рефлексивного аналізатора за допомогою 

процедури, запропонованої в роботі [71].   

На першому кроці рефлексивного аналізу економічний агент будує свій 

образ.  

Другим кроком є побудова образів інших агентів у своїй свідомості.  

Третій крок – зіставлення образу себе і образу іншого через побудову 

образу «ідеального іншого».  

Четвертим кроком є побудова образу «ідеального себе» та побудова дуг, 

що зв’язують агентів з образами іншого.  

Результати рефлексивного аналізу представляються у вигляді когнітивної 

моделі. При побудові моделі рефлексивної взаємодії між агентами множина 
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вершин є неоднорідною і складається в загальному випадку із скінченної 

множини вершин (ініціатор інформації та економічний агент), і нескінченної 

множини вершин, що відповідає їх різним образам.  

Економічний агент приймає рішення залежно від результатів 

рефлексивного аналізу. Тобто результатом рефлексії є поведінка економічного 

агента.  

Поведінку економічного агента аналізує ініціатор надання інформації на 

відповідність базовій альтернативі. Якщо дії агента задовольняють ініціатора, 

то ціль досягнуто та інформаційний вплив здійснено правильно, якщо ж не 

задовольняють, то ініціатор має скоригувати інформаційний потік (надати 

більше інформації, перевірити її достовірність тощо). 

Запропонована модель є універсальною та може бути використана для 

моделювання інформаційної рефлексії в економіці. Але слід зазначити, що при 

побудові моделі інформаційної рефлексії важливо визначити, в яких умовах 

економічний агент приймає рішення (в умовах повної інформованості; 

обмеженої інформованості; викривленої інформованості; відсутності 

інформації).  

Оскільки від рівня інформованості агента залежить точність та 

достовірність представлення свого образу та образу іншого, середня освіта є 

лише першою ланкою прийняття рішень економічного агента,  

але чи не найважливішою. Економічний розвиток країни на базі розвитку 

ресурсного потенціалу безпосередньо залежить від прийняття рішень 

економічним агентом на основі аналізу отриманої інформації. Тому розробимо 

модель розвитку ресурсного потенціалу країни на основі галузі  

середньої освіти [68]. 

Основна інформація, яка буде використана в моделі, буде мати 

слабкоформалізований вигляд, що є суб’єктивним та нечітким, тому доцільно 

використовувати когнітивне моделювання.  
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Оскільки когнітивне моделювання – це досить тривалий процес, який 

враховує фактори впливу на ресурсний потенціал, зокрема й психологічні 

особливості економічного агента, будемо будувати модель поетапно. 

На першому етапі доцільно визначити найважливіші фактори, що 

характеризують проблему формування ресурсного потенціалу. Аналіз 

зазначеної проблеми дозволяє визначити такі групи факторів: 

− фактори, що характеризують економічного агента в розрізі галузі 

середньої освіти:  

1) суб’єктивне уявлення про цінності власних рішень економічного 

агента та їх вплив на ресурсний потенціал регіонів; 

2) примус до прийняття рішення, або рівень впливу соціуму на індивіда;  

3) власні інтенції, сформовані впродовж отримання середньої освіти;  

4) обов’язки економічного агента щодо формування  

ресурсного потенціалу регіонів, зокрема відповідальне виконання своїх 

професійних обов’язків, дбайливе ставлення до навколишнього  

середовища тощо; 

− складові, що характеризують ресурсний потенціал регіонів: 

1) інфраструктурна; 

2) інституційна; 

3) природна; 

4) виробнича; 

5) фінансова; 

6) трудова; 

7) ринкова; 

8) соціальна; 

9) інвестиційна.  

Для спрощення подання та розуміння інформації надамо кожному 

фактору порядковий номер (табл. 3.7). У подальшому ці фактори (як вершини 

орієнтованого графа) використаємо в запропонованій когнітивній моделі 

формування ресурсного потенціалу. Зазначимо, що серед складових ресурсного 
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потенціалу не будемо розглядати природну, оскільки це певний сталий чинник, 

який важко об’єктивно виміряти.  

Таблиця 3.7 

Кодування факторів когнітивної моделі формування ресурсного потенціалу 

Лінгвістична назва фактору в когнітивній 

моделі 

Назва фактору, адаптована 

для формалізації 

Вершина 

 

Ресурсний потенціал регіонів Рівень інформованості 

економічного агента 

1 

Суб’єктивне уявлення про цінності власних 

рішень економічного агента та їх вплив на 

ресурсний потенціал регіонів 

Суб’єктивне уявлення про 

цінності рішення 

2 

Примус до прийняття рішення, або рівень 

впливу соціуму на індивіда 

Примус до прийняття 

рішення 

3 

Власні інтенції, сформовані впродовж 

отримання середньої освіти 

Власні інтенції 4 

Обов’язки економічного агента щодо 

формування ресурсного потенціалу регіонів 

Обов’язки економічного 

агента 

5 

Фінансова складова ресурсного потенціалу Відсутність корупції 6 

Інфраструктурна, трудова та виробнича 

складові ресурсного потенціалу 

Легкість ведення справ 7 

Ринкова та соціальна складові ресурсного 

потенціалу 

Економічна свобода 8 

Інвестиційна та інституційна складові 

ресурсного потенціалу 

Інвестиційна привабливість 9 

Примітка: розроблено автором  

 

При цьому рівень інформованості є вихідною змінною, на яку 

здійснюється прямий та опосередкований вплив інших чинників. Зв’язок рівня 

інформованості та власних інтенцій «запускає» механізм рефлексії, замикаючи 

контур когнітивної моделі факторів впливу на інформованість економічного 

агента. Чинники з № 2 по № 5 вимірюються експертним шляхом. Їх визначають 

спеціальні соціологічні служби за допомогою анкетування. Фактори з № 6 по 

№ 9 визначаються за допомогою міжнародних рейтингів країни (індекс 

відсутності корупції, легкості введення бізнесу, економічної свободи та 

інвестиційної привабливості відповідно). Індекс відсутності корупції 

вимірюється від 0 до 10 балів, чим більше балів – тим прозорішою та менш 

корумпованою є економіка країни. Індекс легкості введення бізнесу, 

економічної свободи та інвестиційної привабливості фактично представляють 
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собою рейтинг країни, тому чим менше значення показника, тим ефективніше 

функціонує економіка держави. 

На другому етапі визначимо причинно-наслідкові зв’язки між факторами, 

сформувавши множину дуг графа. Графічне зображення когнітивній моделі 

формування ресурсного потенціалу представлено на рис. 3.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 3.12. Когнітивна карта взаємозв’язків факторів впливу на ресурсний 

потенціал регіонів 

Примітка: розроблено автором  

 

На третьому етапі потрібно зважити вершини і дуги графа. У даному 

випадку вершини графа не мають ваги, а дуги зважуються за таким правилом: 

якщо збільшення фактора, з якого виходить дуга, призводить до збільшення 
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значення фактора, в який вона входить, то дуга має додатний знак, а якщо до 

зменшення, то від’ємний [121; 143].  

Когнітивна модель формування ресурсного потенціалу може 

відображатися у вигляді таблиці суміжності, основу якої становить взаємодія 

між факторами. Їх сила дії вимірюється від «-1» до «1». Якщо  

сила взаємодії факторів дорівнює нулю, то це значить, що  

функціональний зв'язок не встановлено. Якщо фактори моделювання є 

якісними, то необхідно виконати перехід до кількісної шкали відповідно до 

рис. 3.12.  

Далі побудуємо таблицю інцидентності (табл. 3.8). У матриці 

інцидентності знаком «+» позначено додатний зв'язок між вершинами, знаком 

«-» – від’ємний зв'язок, знаком «0» – відсутність суттєвого зв’язку.  

Таблиця 3.8 

Шкала градації кількісних та якісних оцінок та сили дії чинників моделювання 

один на одного 

Лінгвістичні значення 

змінної тенденції 

Лінгвістичні значення 

змінної зв’язків між 

факторами 

Чисельні значення змінних 

Не змінюється Не впливає 0 

Дуже слабко змінюється 

(зростає або падає) 

Дуже слабко змінюється 

(посилює або послаблює) 
(0,1; 0,2) або (-0,1; -0,2) 

Слабко змінюється (зростає 

або падає) 

Слабко змінюється 

(посилює або послаблює) 
(0,3; 0,4) або (-0,3; -0,4) 

Помірно змінюється 

(зростає або падає) 

Помірно змінюється 

(посилює або послаблює) 
(0,5; 0,6) або (-0,5; -0,6) 

Сильно змінюється (зростає 

або падає) 

Сильно змінюється 

(посилює або послаблює) 
(0,7; 0,8) або (-0,7; -0,8) 

Дуже сильно змінюється 

(зростає або падає) 

Дуже сильно змінюється 

(посилює або послаблює) 
(0,9; 1,0) або (-0,9; -1,0) 

Примітка: розроблено автором  

 

Крім того, використовується знак «*» для того, щоб позначити 

відсутність зв’язку (петлі) між тією самою вершиною. Матриця інцидентності 
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не є симетричною, оскільки фактори не обов’язково повинні бути 

взаємопов’язані (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Матриця інцидентності 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 * 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

2 0 * 0 0 0 0 0 + 0 0 

3 0 0 * 0 0 0 + 0 0 0 

4 0 0 0 * + 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 * 0 + 0 0 0 

6 + 0 - 0 0 * 0 0 0 0 

7 + 0 0 0 0 0 * 0 0 0 

8 + 0 0 0 0 0 0 * 0 0 

9 - - 0 0 0 0 0 0 * 0 

10 - 0 + 0 0 0 0 0 0 * 

Примітка: розроблено автором  

 

Взаємозв’язок факторів когнітивної моделі формування ресурсного 

потенціалу відобразимо у табл. 3.10. На основі побудованої когнітивної моделі 

проведемо імітаційний експеримент. Основою для цього експерименту є 

дилема приватних підприємців: збільшувати чи ні фонд оплати праці.  

Таблиця 3.10 

Змістове значення взаємозв’язку факторів когнітивної моделі формування 

ресурсного потенціалу 

№ 
Позначення 

зв’язку 

Характер 

зв’язку 
Змістове значення 

1 2 3 4  

1 1-4 + 

Чим більшим є ресурсний потенціал регіонів, тим 

сильнішими стають власні інтенції економічного 

агента до прийняття рішення.  

2 2-8 + 

Чим більше інформації має економічний агент, 

тим більш детермінованим є результат прийняття 

ним рішення. 

3 3-7 + 

Чим більший примус економічного агента до 

прийняття рішення, тим більше витрат він може 

понести задля отримання необхідної інформації. 

4 4-5 + 

Чим більше бажання (прагнення) приймати 

рішення, тим більша внутрішня потреба до 

прийняття рішення. 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4  

5 5-7 + 

Чим більша внутрішня потреба до прийняття 
рішення, тим більше витрат може понести 
економічний агент на отримання необхідної 
інформації. 

6 6-1 + 
Чим менша корумпованість у країні, тим більшим 
є ресурсним потенціал. 

7 6-3 - 
Чим більша корумпованість, тим більше примус 
до прийняття рішення економічним агентом. 

8 7-1 + 
Чим легше вести справи в країні, тим вищим є 
ресурсний потенціал регіонів. 

9 8-1 + 
Чим вищою є економічна свобода, тим вищим є 
ресурсний потенціал регіонів. 

10 9-1 + 
Чим вищою є інвестиційна сприятливість клімату 
та привабливість країни, тим вищим є ресурсний 
потенціал регіонів.  

11 9-2 - 
Чим нижче інвестиційна сприятливість у країні, 
тим менше інформації має економічний агент. 

Примітка: розроблено автором  

 

Нехай фізична особа підприємець (ФОП) вагається щодо збільшення 

фонду оплати праці, приймаючи це рішення, зважаючи на сьогоденну 

податкову ситуацію в країні. При цьому держава наголошує в поточному 

періоді на тому, що податкове навантаження буде зменшено з 36,4 % до 16 % 

для підприємців цього типу. Відповідно ФОП вирішує збільшити фонд оплати 

праці, тим самим опосередковано збільшує видатки до державного бюджету. 

Це відбувається тому, що існують певні обмеження для податкового тягаря, і 

він не може бути скороченим у стислі терміни без перегляду відповідного 

законодавства. 

Визначимо в табл. 3.11 початкові значення змінних (на момент 2019 р.) та 

одиниці їх виміру.  

Таблиця 3.11 

Значення змінних когнітивної моделі формування ресурсного потенціалу 

Назва фактору 

Початкове 

значення індексу 

(згідно з 

міжнародними 

рейтингами) 

Значення 

змінної 

Діапазон 

можливих 

значень 

змінної 

Одиниця 

виміру 

змінної 

1 2 3 4 5 

Рівень інформованості 

економічного агента 
- 0,5 [0;1] 

Експертне 

значення 
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Продовження табл. 3.11  

1 2 3 4 5 

Суб’єктивне уявлення про 

цінності рішення 
- 0,8 [0;1] 

Експертне 

значення 

Примус до прийняття 

рішення 
- 0,3 [0;1] 

Експертне 

значення 

Власні інтенції - 0,7 [0;1] 
Експертне 

значення 

Обов’язки економічного 

агента 
- 0,8 [0;1] 

Експертне 

значення 

Відсутність корупції 2,4 2,4 [0;10] Індекс 

Легкість ведення справ 124 190-124=66 [1;190] Індекс 

Економічна свобода 162 190-162=28 [1;190] Індекс 

Інвестиційна привабливість 145 190-145=45 [1;190] Індекс 

Примітка: розроблено автором  

 

На основі проведеного експерименту виявлено наступні коефіцієнти 

впливу змінних когнітивної моделі (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Коефіцієнти впливу змінних когнітивної моделі формування ресурсного 

потенціалу 

Змінні когнітивної моделі Коефіцієнт впливу 

Суб’єктивне уявлення про цінності рішення 0,25 

Примус до прийняття рішення 0,8 

Власні інтенції 0,75 

Обов’язки економічного агента 0,55 

Відсутність корупції 0,85 

Легкість ведення справ 0,45 

Економічна свобода 0,67 

Інвестиційна привабливість 0,95 

Примітка: розраховано автором  

 

На основі спроєктованої та побудованої когнітивної моделі формування 

ресурсного потенціалу, що відображає фактори, які впливають на ресурсний 

потенціал регіонів, було визначено, що найбільший вплив здійснюють 

фінансова, ринкова, соціальна, інвестиційна та інституціональна складові. Крім 

того, якісна середня освіта вкрай важлива, бо саме вона формує рівень  

впливу соціуму на індивіда, відповідні власні інтенції, а також  

обов’язки економічного агента щодо формування ресурсного потенціалу 
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регіонів. Саме ці зазначені змінні в результаті імітаційного експерименту, 

проведеного на базі когнітивної моделі, здійснили найбільший вплив на 

ресурсний потенціал регіону.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У цьому розділі увага приділена удосконаленню методичних підходів 

щодо формування ресурсного потенціалу країни та регіону з урахуванням 

функціонування та розвитку загальної середньої освіти. У результаті 

проведеного дослідження було сформульовано такі висновки:  

1. Враховуючи те, що людський капітал є складною динамічною 

економічною категорією та має достатньо складну внутрішню структуру, 

побудовано концепцію розвитку людського капіталу регіонів у галузі середньої 

освіти. Вона містить такі моделі: модель кількісного  

оцінювання людського потенціалу особистості працівника; модель мотивації 

розвитку людського потенціалу особистості працівника з точки зору  

зближення оцінок реального образу працівника та ідеальних образів  

працівника й працедавця; модель мотивації розвитку людського  

потенціалу особистості працівника з урахуванням витрат; модель прийняття 

рішень щодо доцільності подальшої праці та розвитку людського потенціалу 

працівника.  

2. Запропоновано методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу 

регіонів з урахуванням моделі розвитку середньої освіти, що сформовано на 

основі методології нечіткого моделювання. Використання методичного  

підходу ґрунтується на використанні слабкоформалізованих та експертних 

даних, дозволяє визначити якість загальної і середньої освіти, її вплив на 

виробництво, а також інтерпретувати чисельні результати оцінювання. 

Методичний підхід було апробовано в закладах загальної середньої освіти, що 
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надало можливість оцінити ресурсний потенціал та сформувати пропозиції до 

раціоналізації його використання.  

3. Удосконалено прогнозну модель оцінки ресурсного потенціалу на 

основі факторної економетричної моделі, яка сформована на підставі 

дотримання мікроекономічних, крос-секторальних, макроекономічних підходів 

або може поєднувати в собі всі зазначені компоненти. У сформованій моделі 

враховано валовий внутрішній продукт, доходи населення, його міграцію, 

рівень безробіття, вплив навколишнього середовища на тривалість і якість 

життя, інвестиційно-інноваційну діяльність, що дозволило визначити резерви 

підвищення соціально-економічних питань з урахуванням розвитку середньої 

освіти та апробовано в закладах загальної середньої освіти.  

4. Удосконалено когнітивну модель формування ресурсного потенціалу, 

яку апробовано в закладах загальної середньої освіти та проведено імітаційний 

експеримент з метою визначення кількісного впливу середньої освіти на 

ресурсний потенціал регіонів. До моделі було включено фактори, які поділено 

на дві основні групи. Тими, що характеризують економічного агента в розрізі 

галузі середньої освіти, є такі: суб’єктивне уявлення про цінності власних 

рішень економічного агента та їх вплив на ресурсний потенціал регіонів, 

примус до прийняття рішення або рівень впливу соціуму на індивіда, власні 

інтенції, сформовані впродовж отримання середньої освіти,  

обов’язки економічного агента щодо формування ресурсного потенціалу 

регіонів, зокрема відповідальне виконання своїх професійних обов’язків, 

дбайливе ставлення до навколишнього середовища тощо. Також було 

враховано складові, що характеризують ресурсний потенціал регіонів: 

інфраструктурну, інституційну, природну, виробничу, фінансову, трудову, 

ринкову, соціальну, інвестиційну.  

5. Визначено, що когнітивна модель формування ресурсного потенціалу 

відображає фактори, які впливають на ресурсний потенціал регіонів,  

серед яких фінансова, ринкова, соціальна, інвестиційна та інституціональна 

складові. Обґрунтовано, що якісна середня освіта вкрай важлива, бо саме вона 
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формує рівень впливу соціуму на індивіда, відповідні власні інтенції, а також 

обов’язки економічного агента щодо формування ресурсного потенціалу 

регіонів.  

6. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження в установах загальної середньої освіти 

(Додаток Н).   

 

Висновки та результати досліджень, подані у третьому розділі, 

оприлюднені в таких публікаціях [68; 71; 72; 74].  
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ВИСНОВКИ 

  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання розвитку теоретичних положень, 

розробки науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 

формування ресурсного потенціалу країни та регіону з урахуванням 

функціонування та розвитку загальної середньої освіти. За результатами 

дослідження сформульовано такі основні висновки та рекомендації: 

1. Ресурсний потенціал з точки зору регіону слід розуміти як важливий 

чинник, що впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності, 

підвищення конкурентоспроможності регіону. Запропоновано розглядати 

поняття «ресурсний потенціал регіонів» як складну систему з розгалуженою 

структурою, із сукупністю взаємопов’язаних наявних природних, виробничих, 

трудових, фінансових, інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та 

інформаційних ресурсів, використання яких забезпечує одержання 

економічного ефекту. 

2. Для оцінки ресурсного потенціалу регіону потрібна комплексна 

система показників та в основу побудови такої системи покладено структурну 

модель, що враховує не тільки фактичну динаміку, а й компетентнісний підхід. 

Встановлено, що тенденції розвитку середньої освіти є позитивними і вони 

суттєво впливають на ресурсний потенціал регіонів та держави в цілому. Тому 

результатом дослідження рейтингового підходу до аналізу стану закладів 

загальної середньої освіти стала узагальнена концепція рейтингового 

управління галуззю середньої освіти, отримана після проведення такого 

оцінювання. Удосконалений концептуальний підхід до рейтингового 

оцінювання галузі загальної середньої освіти базується на усвідомленні ролі та 

місця людини в сучасній економічній системі суспільства, що дозволяє 

врахувати резерви і нереалізовані можливості людського капіталу.  

3. Доведено, що сьогодні в українському суспільстві до реформування 
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закладів загальної середньої освіти існує недостатня увага, а саме на 

формування ресурсного потенціалу України суттєво впливає якість підготовки 

учнів в ЗЗСО. Саме якість освіти забезпечує соціально-економічні показники 

розвитку економіки України. Тому обґрунтовано напрями подальшого 

реформування нової української школи (НУШ). Напрями базуються на 

концепції реформування НУШ, що передбачає зростання компетентності та 

мотивування вчителів до впровадження інноваційних технологій і створення 

освітнього простору, направленого на розвиток креативного ресурсного 

потенціалу для самореалізації дітей та освітян. Напрями реформування НУШ 

включають етапи до 2023 року.  

4. Встановлено стійку  тенденцію щодо підвищення суми видатків 

зведеного бюджету України на загальну середню освіту та частка зростання 

становить з 42,4% у 2014 р. до 47,5 % у 2017 р., що обумовлено потребою в 

стимулюванні залучення педагогічних кадрів через зростання суми заробітної 

плати вчителів. Саме стимулювання педагогічних кадрів спрямовано на 

підвищення статусу вчителя в суспільстві. Для успішної реалізації реформи 

загальної середньої освіти існує потреба в покращенні фінансового 

забезпечення кожного етапу впровадження Нової української школи. 

Формування змісту освіти НУШ відбувається через Державні стандарти та 

освітні програми. Уже з 2018/2019 н.р. впроваджується Державний стандарт 

початкової освіти, який ґрунтується на принципах: цiнності дитинства; радості 

пiзнання; розвитку особистостi; презумпцiї талановитості дитини; здоров’ї і 

безпеці. Обґрунтовано необхідність втілення в життя концепції розвитку 

середньої освіти в умовах економічних і політичних реформ, розвитку 

економічних свобод, надання учням права на вільне самовизначення у 

світоглядних позиціях, духовних інтересах і політичних цінностях. Доведено 

доцільність переформатування освітнього простору як нової високої планки 

розвитку та модернізації від початкової школи до закладів вищої освіти. 

5. З метою забезпечення зростання ресурсного потенціалу України 

доцільно впроваджувати інноваційні технології в навчальний процес закладів 
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середньої освіти, що вплине на розкриття потенціалу усіх суб’єктів (учителів, 

учнів, керівництво, батьків тощо) освітнього процесу. Тому досліджено й 

удосконалено модель діяльності шкільної методичної служби закладів 

загальної середньої освіти (ЗЗСО), яка враховує структуру методичної роботи, 

що охоплює критерії: актуальності вирішення найбільш значущих для школи 

проблем; прогностичності, що передбачає майбутні вимоги та можливі зміни; 

реалістичності з метою узгодженості між цілями їх досягнення; цілісності для 

забезпечення повноти складу дій; раціональності, яка дозволяє отримати 

максимально корисний результат; контрольованості – для оперативного 

визначення кінцевих та проміжних цілей; перспективності – для прогнозування 

результатів впровадження інновацій у навчальний процес; результативності – 

для отримання запланованих результатів; надійності та корисності, що 

направлені на покращення роботи всіх педагогічних працівників та учасників 

навчального процесу. Удосконалена модель спрямована на інтелектуальне 

збагачення вчителя та дозволяє сформувати відповідний план індивідуального 

зростання учнів до 2024 року як інструмент формування ресурсного потенціалу 

регіонів, який би враховував перелічені чинники. Він має бути реалізований 

через 4 підпроєкти: «Інтелектуал», «Натхнення», «Гармонія», «Лідер». 

6. Для оцінювання ресурсного потенціалу регіонів було запропоновано 

методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу регіонів з урахуванням 

моделі розвитку середньої освіти, який розроблено на основі методології 

нечіткого моделювання, яка дозволяє якісно інтерпретувати чисельні 

результати, базуючись на слабкоформалізованих та експертних даних. Для 

отримання значення лінгвістичної змінної, що визначає ресурсний потенціал 

регіону, було застосовано композиційне правило, яке запропоноване Л. Заде, 

що формалізує нечіткий логічний висновок щодо різних значень вхідних 

показників. Результат моделювання дає змогу зробити висновок про те, що 

більшість регіонів України має середній ресурсний потенціал. Високий 

ресурсний потенціал властивий регіонам, утвореним навколо найбільших міст – 

Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Запоріжжя. Низький ресурсний потенціал у  
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Донецькому та Луганському регіонах, де наразі ведеться Операція Об’єднаних 

сил. При цьому найбільший вплив на ресурсний потенціал регіону має модель 

розвитку середньої освіти, яка враховує ринкову, трудову, соціальну та 

інвестиційну складові ресурсного потенціалу. 

7. Величезне значення для національної економіки має прогнозування 

ресурсного потенціалу регіонів, оскільки його результати є важливими для 

інвесторів та інших учасників бізнесу на місцевому та державному рівні. Було 

побудовано факторну економетричну модель, що визначає прогнозні значення 

ресурсного потенціалу регіонів. Її змінними стали валовий регіональний 

продукт, тис. грн; інвестиції в основний капітал, тис. грн; обсяг інноваційної 

продукції, тис. грн; доходи населення, тис. грн; рівень зареєстрованого 

безробіття, відсотків; міграція населення, відсотків; викиди забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря через стаціонарні та пересувні джерела 

забруднення, тис. м3.  

8. Була побудована когнітивна модель, яка враховує фактори впливу на 

ресурсний потенціал, зокрема й психологічні особливості економічного агента. 

На основі спроєктованої та побудованої когнітивної моделі, що відображає 

фактори, які впливають на ресурсний потенціал регіонів, було визначено, що 

найбільший вплив здійснюють фінансова, ринкова, соціальна, інвестиційна та 

інституціональна складові. Крім того, якісна середня освіта вкрай важлива, бо 

саме вона формує рівень впливу соціуму на індивіда, відповідні власні інтенції, 

а також обов’язки економічного агента щодо формування ресурсного 

потенціалу регіонів. Саме ці зазначені змінні в результаті імітаційного 

експерименту, проведеного на базі когнітивної моделі, здійснили найбільший 

вплив на ресурсний потенціал регіону.  
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

План упровадження реформи 

Дата Оновлення змісту 
Розвиток людських 

ресурсів 

Справедливий 

розподіл публічних 

коштів 

Зміна структури Нова система управління 

Система 

забезпечення якості 

середньої освіти 

Нове освітнє середовище 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 Червень 

Розроблення і 

затвердження нового 
Державного стандарту 

початкової освіти 

      

2016 Липень 

Розроблення і 
затвердження нового 

Державного стандарту 

базової освіти 

      

2016 Жовтень   

Розширення 
доступу до 

інклюзивної освіти 

через 
запровадження 

субвенції з 

держбюджету на 
інклюзивну освіту 

Розроблення 

концепції розвитку 
приватної освіти в 

Україні 

    

2017 Січень  

Підготовка програм 

підвищення 

кваліфікації вчителів 
початкової школи 

Підвищення 

кваліфікації вчителів 
початкової школи 

щодо нових стандартів 

 

 

Проведення 

семінарів та 
виготовлення 

методичних 

матеріалів 
Розбудова мережі 

опорних шкіл 

(орієнтовно 100 
шкіл щороку) 

 

Проведення серії 
семінарів для керівників 

відділів освіти 

об’єднаних 

територіальних громад 

Розвиток інституційної 

спроможності закладів 
освіти розробляти й 

розвивати власні освітні 

програми відповідно до 
державного стандарту 

повної середньої освіти 

(академічна автономія) 
Створення системи збору 

і аналізу освітньої 

статистики 
 

  

 
1
8
6
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 Лютий 

Розроблення нових 

типових навчальних 
планів і навчальних 

програм для старшої 

школи (10–11 класи) 
Внесення необхідних 

змін до типових 

навчальних планів і 
навчальних програм для 

базової школи (5–9 

класи) 

      

2017 Березень  Підготовка тренерів      

2017 Квітень  

Підвищення 

кваліфікації вчителів 
початкової школи 

пілотних шкіл щодо 

нових стандартів 
Розроблення та 

затвердження 

Концепції педагогічної 
освіти та професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

  

Підготовка навчально-

методичних матеріалів 
для керівників відділів 

освіти об’єднаних 

територіальних громад 

Розроблення 

інструментарію 

моніторингового 
дослідження стану 

сформованості 

читацької та 
математичної 

компетентностей 

випускників 
початкової школи 

Пілотний етап 

міжнародного 
порівняльного 

дослідження якості 

середньої освіти 
PISA 2018 

 

2017 Травень 

Розроблення рамкових 

освітніх програм і 

типових навчальних 
планів початкової освіти 

Розроблення модельних 

навчальних програм і 
навчальних матеріалів до 

них 

 

Розроблення та 

затвердження 

стандартів вищої 
освіти для 

педагогічних 

спеціальностей 

Розроблення 

механізму покриття 
видатків на 

забезпечення 

педагогічної 
складової частини 

навчального 

процесу за рахунок 
освітньої субвенції 

Удосконалення 

формули 
розрахунку 

освітньої субвенції 

для рівного доступу 
до якісної освіти в 

різних регіонах і 

населених пунктах 
 

 

 

Розроблення оновленої 
Типової інструкції з 

діловодства в 

загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Апробація 
інструментарію 

Розроблення 

дистанційних курсів 

для підготовки до ЗНО 

(виконано) 

1
8
7
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 Червень 

Розроблення методичних 

рекомендацій щодо апробації 

навчальних матеріалів для 
початкової школи відповідно до 

нового Державного стандарту в 

частині початкової освіти 

Моніторингове дослідження умов 

роботи та професійного розвитку 
вчителів та директорів закладів 

середньої освіти 

    

Створення концепції і 

технічного завдання 
Національної платформи 

Розроблення стандартів 

щодо облаштування 
приміщень закладів 

освіти 

2017 Серпень  

Розроблення професійного 

стандарту вчителя 

Розроблення інструментів 

добровільної сертифікації 

вчителів 

     

2017 Вересень 

Апробація модельних 

навчальних програм у пілотних 
школах для перших класів 

Друк та апробування 

навчальних матеріалів у 
пілотних початкових школах 

Навчання укладачів програм, 

авторів підручників і 
посібників, підготовка 

експертів з урахуванням питань 

доступності для дітей з 
порушеннями психофізичного 

розвитку 

Розроблення обов’язкового курсу 
для всіх вчителів щодо 

особливостей роботи з дітьми з 

особливими потребами в рамках 
інклюзивного навчання 

Збільшення 

ставок 

(окладів) у 

Єдиній 

тарифній 

сітці на два 

розряди 

(виконано) 

   

 

Розроблення і запуск 

пілотної версії 
Національної платформи 

Розроблення методичних 

рекомендацій щодо 
організації освітнього 

середовища в класі 

Розроблення стандартів 
щодо створення 

середовища для 

інклюзивної освіти дітей 
з особливими потребами, 

подолання архітектурних 

бар’єрів 

2017 Жовтень  

Пілотне застосування 

інструментів добровільної 

сертифікації вчителів 

     

2017 Листопад  

Короткотермінові курси 
підвищення кваліфікації для 

директорів (заступників 

директорів) початкових шкіл 
Підготовка сертифікаторів 

(педагогічні працівники, залучені 

до процедури сертифікації) 
Розбудова мережі установ 

сертифікації вчителів 

Розроблення нової процедури 
атестації вчителів та керівників 

шкіл 

Схвалення процедури визнання 
різних форм професійного 

розвитку в системі підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників 

     

1
8
8
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 Грудень       

Пілотне впровадження 

рекомендацій та 
стандартів у відібраних 

школах (на основі 

конкурсу) 

2018 Січень 

Підготовка та 

видання 
підручників 

(враховуючи етап 

апробації) 1 клас 
за новим 

стандартом 

Підготовка та 
видання 

підручників 
(враховуючи етап 

апробації) 10 клас 

за чинним 

стандартом 

 

Розроблення політики та 
механізмів підвищення 

соціального статусу 

вчителя на основі 
системи добровільної 

сертифікації 

Запровадження після 
прийняття Закону “Про 

освіту” державного 

фінансування приватних 
закладів середньої освіти 

на основі підходу “гроші 
за дитиною” 

Перехід до обов’язкового 

оприлюднення школами 

даних про всі кошти, які 

надходять з бюджету та 

інших джерел 

Розроблення 

нормативно- 
правових документів 

(після прийняття 

Закону України “Про 
освіту”) щодо 

урізноманітнення 

форм початкової 
освіти на селі 

Розроблення 
нормативно- 

правових документів 

(після прийняття 

Закону “Про освіту”) 

Надання можливості фінансової 

автономії шкіл через зміну 
статусу бюджетної установи на 

статус неприбуткової організації 

із збереженням податкових пільг 

 

Розроблення та реалізація 
дистанційних курсів для 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи 

Розроблення дистанційних 

курсів для 9, 10, 11 класів з 

української мови і 
літератури, історії та 

географії України, 

правознавства (у тому 
числі для окупованих 

територій) 

Наповнення Національної 
платформи інноваційними 

навчальними матеріалами 
Забезпечення шкіл 

меблями, обладнанням і 

дидактичними 
матеріалами, необхідними 

для компетентнісного 

навчання 

2018 Березень    

Інвентаризація 
наявних профільних 

шкіл та закладів 

професійної освіти 

   

2018 Квітень    

Розроблення мапи 

мережі опорних шкіл 

з урахуванням 
перспективних 

планів створення 

об’єднаних 
територіальних 

громад 

Створення навчально-

методичного центру для 

фахівців об’єднаних 
територіальних громад у сфері 

освіти 

Формування бази даних 
найкращих практик з управління 

у сфері освіти 

Створення регіональної мережі 
експертів-тренерів 

Проведення пілотного проєкту з 

дебюрократизації освіти у 
Львівській, Харківській 

областях та Києві 

 
 

 

Перший цикл 
моніторингового 

дослідження 

Основний етап 
участі в PISA 

2018 

 

 

 
1

8
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 Травень 

Розроблення 

рамкових освітніх 
програм і типових 

навчальних планів 

базової освіти 

      

2018 Липень 

Розроблення і 

затвердження 
нового 

Державного 

стандарту 
профільної освіти 

    

Розроблення 
засобів 

професійної 

орієнтації 

базової та 

профільної 

школи 

Розроблення інноваційних 
навчальних матеріалів для 

пілотування початкової 

школи 

Перехід до повноцінного 

функціонування 

Національної платформи 

2018 Вересень 

Апробація 

модельних 

навчальних 
програм у 

пілотних школах 

для другого класу 
Запровадження на 

національному 

рівні навчальних 
програм за новим 

Державним 

стандартом 
початкової освіти 

для першого 

класу 

      

2019 Січень 

Опитування 

колективів шкіл 

щодо бажання 
пілотувати Новий 

стандарт з 2020 

року 
Підготовка та 

видання 

підручників 
(враховуючи етап 

апробації) 2 клас 

за новим 
стандартом 

Підготовка та 

видання 
підручників 

(враховуючи етап 

апробації) 11 клас 
за діючим 

стандартом 

 

 

Запровадження політики 

та механізмів підвищення 

соціального статусу 
вчителя на основі 

системи добровільної 

сертифікації 

Підготовка 

методичних 
матеріалів для нових 

форм початкової 

освіти 
Навчання вчителів 

щодо нових форм 

початкової освіти 
Підготовка 

методичних 

матеріалів 
 

Надання права засновникам 

закладів освіти призначати 

керівників на умовах контракту 
Перехід до призначення 

директорів на основі відкритого 

конкурсу та вимог професійного 
стандарту 

 

  

 
1
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 Квітень     

Спрощення системи 

документообігу, скорочення 
звітності, запровадження 

електронних форм документів у 

національному масштабі 

  

2019 Червень  
Розроблення 
професійного 

стандарту директора 

     

2019 Липень    

Створення 
перспективної мапи 

мережі академічних 

ліцеїв 

 

Створення 
центрального 

органу 

виконавчої 
влади із 

забезпечення 

якості середньої 
освіти 

Створення 

центрального 
органу 

виконавчої 

влади із 
забезпечення 

якості середньої 

освіти 

 

2019 Вересень 

Апробація 

модельних 

навчальних 
програм у 

пілотних школах 

для третього 
класу 

Запровадження на 

національному 
рівні навчальних 

програм за новим 

Державним 
стандартом 

початкової освіти 

для другого класу 

      

2019 Жовтень      

Підготовка 
національного 

звіту за 

результатами 
PISA 2018 

 
 

 

 

 
1

9
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2020 Січень 

Підготовка та видання 
підручників (враховуючи 

етап апробації) за новим 

стандартом: 3 клас 5 клас 

Зміна 

системи 

фінансування 
підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 
працівників, 

що 

забезпечить 
свободу 

вибору місця 

і форм 
професійного 

розвитку 

 

Прийняття рішень 

щодо створення 
профільних шкіл 

Ліквідація районних відділів 

освіти після завершення 
формування всіх об’єднаних 

територіальних громад 

Запровадження механізмів 
громадського нагляду за 

діяльністю закладу освіти 

(наглядова або піклувальна 
рада) 

Початок 

проведення 
моніторингових 

досліджень 

якості базової 
освіти 

Розроблення 

процедур та 
інструментів для 

оцінювання і 

підтвердження 
результатів 

навчання дітей 

поза школою 
 

Розроблення та реалізація 
дистанційних курсів для 

підвищення кваліфікації 

вчителів базової школи 

2020 Липень      

Створення 

регіональних 

органів 
забезпечення 

якості освіти 

Розроблення інноваційних 

навчальних матеріалів для 
пілотування базової школи 

2020 Серпень 

Розроблення рамкових 
освітніх програм і типових 

навчальних планів 

профільної освіти 

      

2020 Вересень 

Апробація модельних 

навчальних програм у 

пілотних школах для 
четвертого класу 

Запровадження на 

національному рівні 
навчальних програм за 

новим Державним 

стандартом початкової 
освіти для третього класу 

      

2021 Січень 

Підготовка та видання 

підручників (враховуючи 

етап апробації) за новим 
стандартом: 4 та 6 клас 

      

2021 Вересень 

Запровадження на 

національному рівні 
навчальних програм за 

новим Державним 

стандартом початкової 
освіти для четвертого 

класу 

      

 

 
1
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Продовження табл. А.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2022 Січень 

Підготовка та видання 

підручників 

(враховуючи етап 
апробації) за новим 

стандартом: 7 клас 

  

Конкурсний відбір 

директорів 

академічних ліцеїв 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 
(лабораторне 

обладнання тощо) 

 

Другий цикл 

моніторингового 
дослідження стану 

сформованості читацької 

та математичної 
компетентностей 

випускників початкової 

школи 
Початок проведення 

моніторингових 

досліджень якості 
профільної освіти 

Розроблення інноваційних 
навчальних матеріалів для 

профільної школи 

Розроблення та реалізація 
дистанційних курсів для 

підвищення кваліфікації 

вчителів профільної школи 

2023 Січень 

Підготовка та видання 

підручників 

(враховуючи етап 
апробації): за новим 

стандартом: 1, 8 та 10 

класи 

  

Конкурсний відбір 

вчителів 

академічних ліцеїв 

   

2023 Вересень    

Функціонування 

мережі академічних 

ліцеїв у перехідному 
режимі 

   

2024 Січень 

Підготовка та видання 

підручників 
(враховуючи етап 

апробації) за новим 

стандартом: 2, 9 та 11 
класи 

      

2025 Січень 

Підготовка та видання 

підручників 
(враховуючи етап 

апробації) за новим 

стандартом: 3, 5 та 12 
класи 

    

Третій цикл 

моніторингового 

дослідження стану 
сформованості читацької 

та математичної 

компетентностей 
випускників початкової 

школи 

 

2025 Вересень    
Запуск мережі 

академічних ліцеїв 
   

2026 Січень      

Створення системи 

незалежного оцінювання 

випускників профільної 
школи професійного 

спрямування 

 

Примітка: складено автором на основі [60; 89; 90; 91]  

 
1
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Заклади загальної середньої освіти (за даними Міністерства освіти і науки України) (на початок навчального року, тис.) 

Роки 
Кількість закладів 

загальної середньої освіти 

Кількість учнів у 

закладах загальної 

середньої освіти 

З них у закладах Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти Кількість 

вчителів у 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти 

денних вечірніх (змінних) 

одержали свідоцтво 

про здобуття базової 

загальної середньої 

освіти 

одержали атестат про 

здобуття повної загальної 

середньої освіти 

1990/91 21,8 7132 6939 193 696 406 537 

1991/92 21,9 7102 6918 184 699 409 543 

1992/93 22,0 7088 6918 170 683 393 565 

1993/94 22,1 7096 6937 159 674 375 579 

1994/95 22,3 7125 6972 153 654 355 576 

1995/96 22,3 7143 7007 136 639 361 596 

1996/97 22,2 7134 7016 118 657 374 585 

1997/98 22,1 7078 6970 108 670 378 571 

1998/99 22,1 6987 6876 111 724 408 573 

1999/00 22,2 6857 6743 114 737 434 576 

2000/01 22,2 6764 6647 117 720 475 577 

2001/02 22,2 6601 6486 115 738 505 568 

2002/03 22,1 6350 6237 113 724 508 561 

2003/04 21,9 6044 5936 108 720 526 551 

2004/05 21,7 5731 5626 105 675 519 547 

2005/06 21,6 5399 5301 98 649 515 543 

2006/07 21,4 5120 5026 94 595 485 537 

2007/08 21,2 4857 4768 89 561 467 531 

2008/09 21,0 4617 4533 84 546 427 524 

2009/10 20,6 4495 4421 74 317 391 522 

2010/11 20,3 4299 4228 71 566 364 515 

2011/12 19,9 4292 4225 67 480 215 509 

2012/13 19,7 4222 4160 62 441 329 510 

2013/14 19,3 4204 4150 54 411 304 508 

2014/15 17,6 3757 3718 39 339 247 454 

2015/16 17,3 3783 3750 33 336 229 444 

2016/17 16,9 3846 3815 30 329 211 438 

2017/18 16,2 3922 3894 28 329 203 440 

2018/19 15,5 4042 4017 25 345 195 441 

Примітка: складено автором на основі [83] 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Регресійний аналіз результатів ЗНО з української мови та математики: таблиця коефіцієнтів 

Змінна Українська s.e. 
p-

value 
Математика s.e. 

p-

value 

1 2 3 4 5 6 7 

Базовий бал (перетин з віссю y) 117,7875 1,03 0 108,2377 1,644 0 

Батьки мають середню освіту (базова)       

Батьки мають середню та технічну освіту 4,5844 0,408 0 3,7472 0,616 0 

Обоє батьків мають технічну освіту 7,1821 0,417 0 5,6538 0,619 0 

Один з батьків має вищу освіту 7,572 0,383 0 8,1212 0,57 0 

Обоє батьків мають вищу освіту 11,1722 0,422 0 12,6668 0,616 0 

Освіта батьків не вказана 2,3283 0,503 0 4,156 0,74 0 

Батьки перевіряють домашнє завдання щодня (базова)       

* 1-2 рази на тиждень 2,5593 0,274 0 2,2127 0,388 0 

* 1-2 рази на місяць 5,8223 0,348 0 6,6203 0,489 0 

* рідше разу на місяць 7,2631 0,36 0 6,7398 0,504 0 

* ніколи 12,9562 0,249 0 13,3408 0,352 0 

Родина дуже бідна (базова)       

Родині вистачає коштів на харчування 1,3689 0,486 0,005 1,6207 0,718 0,024 

Родина середніх статків 2,492 0,47 0 3,0821 0,695 0 

Родина помірно заможна 0,6792 0,485 0,161 1,2409 0,716 0,083 

Заможна родина -3,7173 0,566 0 -1,9901 0,837 0,017 

Матеріальний стан родини не вказано 1,5889 0,56 0,005 3,2869 0,811 0 

Не планує продовжувати освіту (базова змінна)       

Планує вступати в ПТУ або технікум -7,2624 0,856 0 -9,2023 1,426 0 

Планує вступати в університет 11,5248 0,816 0 6,1815 1,359 0 

Чоловічої статі -7,1028 0,194 0 2,9618 0,269 0 

Міська школа 1,9062 0,263 0 3,9 0,376 0 

Навчався в тому ж населеному пункті, де і мешкав 1,4011 0,318 0 0,9307 0,452 0,039 

Добирався до школи шкільним автобусом 0,0002 0,568 1 -0,1457 0,813 0,858 

Понад 20 учнів у класі 1,5927 0,203 0 2,1498 0,289 0 

Елітна школа (гімназія, ліцей, колеж, колегіум, спеціалізована школа) 6,0925 0,216 0 7,2141 0,301 0 

Власний письмовий стіл 2,0112 0,335 0 1,6889 0,484 0 

Власна (не спільна) кімната -2,1283 0,204 0 -2,1742 0,286 0 
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Продовження табл. В.1  

1 2 3 4 5 6 7 

Удома є домашня бібліотека 2,7331 0,206 0 2,5563 0,289 0 

Власний (не спільний) комп'ютер -2,1419 0,203 0 -1,967 0,288 0 

Особисті книжки (крім підручників) 5,4494 0,227 0 3,3891 0,313 0 

Власний смартфон або планшет 1,956 0,226 0 1,3448 0,324 0 

Батько працює в Україні -1,1106 0,255 0 -1,2592 0,362 0 

Мати працює в Україні -0,5156 0,224 0,021 -0,9181 0,319 0,004 

Батько працює за кордоном -2,1454 0,549 0 -2,9804 0,813 0 

Мати працює за кордоном -2,1078 0,772 0,006 -1,1063 1,256 0,378 

Мінімум один з батьків спеціаліст (лікар, учитель, інженер тощо) 3,2457 0,223 0 2,6553 0,305 0 

Мінімум один із батьків на керівній посаді -1,2756 0,23 0 -1,1081 0,323 0,001 

Мінімум один із батьків працює в сфері освіти 4,27 0,294 0    

Мінімум один із батьків працює в сфері ІТ    5,6468 0,87 0 

Неповна родина (немає когось із батьків) -1,0717 0,301 0 -0,915 0,435 0,035 

Готувався до тесту 9,2738 0,332 0 8,1484 0,446 0 

Готувався до тесту з репетитором 5,3275 0,233 0 0,9937 0,334 0,003 

* безкоштовні заняття у школі 0,089 0,255 0,728 1,6247 0,37 0 

* підготовчі курси у внз -1,7437 0,366 0 2,209 0,46 0 

* під час уроків з учителем 2,0152 0,228 0 3,5533 0,342 0 

* самостійно 0,0429 0,228 0,851 1,607 0,324 0 

* з батьками, родичами -6,3639 0,4 0 -3,5401 0,553 0 

 
R-квадрат: 

0.355 
  

R-квадрат: 

0.279 
  

Примітка: складено автором на основі [40; 58] 

 

 

 

 

 

1
9
6

 
 



197 

 

ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

 

Інформація щодо опорних начальних закладів та їхніх філій 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Вінницька 9 8 22 17 4 18 - 10 12 4721 985 546 115 9 - 6 81 13 329 148 9 9 

2 Волинська 24 7 67 22 63 4 - 63 4 11856 2935 2485 141 24 - 28 87 22 1160,2 361,7 32 18 

3 Дніпропетровська 24 10 50 23 50 - - 48 2 13013 2957 3381 1160 24 - 19 21 20 1017,4 575,7 59 25 

4 Донецька 8 2 18 4 3 15  7 11 4827 1251 507 106 8 - 0 34 18 318 244 7 6 

5 Житомирська 32 18 58 37 11 47 - 58 - 14321 2833 1866 346 32 - 45 
10

0 
26 1007 380,3 33 32 

6 Закарпатська - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Запорізька 9 6 18 12 7 11 1 18 0 4502 1173 1010 91 9 - 13 40 16 108 91,5 24 4 

8 Івано-Франківська 6 1 22 4 3 19 - 22 - 2379 453 522 112 6 - 1 24 - 371 275 19 0 

9 Київська 34 0 39 0 7 32 - 36 3 10934 1531 3002 789 34 - 44 87 28 432 10 49 13 

10 Кіровоградська 66 6 
17
0 

9 54 
11
6 

50 
16
7 

3 26397 10917 3845 1496 66 - 
15
3 

35
4 

113 2205 579 94 24 

11 Луганська 7 0 14 0 2 12 - 8 6 2409 460 592 33 6 1 0 29 5 209 150 11 1 
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Продовження табл. Г.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

12 Львівська 38 3 92 8 0 92 2 78 14 202412 2795 2717 536 38 - 19 29 2 900 371 44 19 

13 Миколаївська 7 4 21 12 8 13 1 21 - 3740 942 767 160 7 - 1 75 15 733 659 19 6 

14 Одеська 25 7 45 9 9 36 2 34 11 11229 2198 1992 917 25 - 9 66 21 948 616 55 13 

15 Полтавська 22 5 31 7 3 28 - 31 0 7500 1373 1887 36 21 1 27 
15

6 
11 1026,1 357 39 9 

16 Рівненська 12 6 28 13 4 24 - 28 - 4981 907 778 119 12 - 9 60 7 287,6 74 13 11 

17 Сумська 20 9 35 17 19 16 - 35 - 7869 1299 1764 817 15 5 6 53 28 266,9 152,2 39 16 

18 Тернопільська 22 12 55 31 2 53 - 55 - 9527 1401 1709 469 22 - 9 97 8 420,2 134,5 25 5 

19 Харківська 19 2 33 2 19 14 - 32 1 10205 1820 2114 266 14 5 29 82 17 604 241,2 40 16 

20 Херсонська 12 5 22 11 10 12 - 22 - 5562 1074 555 473 12 - 11 
14

1 
27 357 145 12 6 

21 Хмельницька 15 11 22 19 12 10 - 22 - 5568 735 1372 380 15 - 10 60 6 898 174 37 4 

22 Черкаська 7 1 13 2 1 12 1 9 4 2850 459 539 81 7 - 12 17 9 350 123 12 4 

23 Чернівецька 7 2 11 4 6 5 - 7 4 3249 245 738 153 7 - 5 47 10 86,9 44,9 9 2 

24 Чернігівська 25 9 14 - 3 11 - 14 - 9644 672 1544 290 25 - 17 71 3 
1449,4

5 
231,9 42 12 

 РАЗОМ 
45

0 

13

4 

90

0 

26

3 

30

0 

60

0 
57 

82

5 
75 379695 41415 36232 9086 

43

8 
12 

47

3 

18

11 
425 

15483,

8 
6138,9 

72

3 

25

5 

Примітка: складено автором на основі [40; 83]  
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Розподіл денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2017/2018 навчального року за ступенями та видами 

Показники 

Кількість 

закладів 

усього, 

од.  

У тому числі у 

Кількість 

учнів 

усього, 

осіб  

У тому числі у 

Кількість 

учителів 

усього, 

осіб  

У тому числі у 

міських 

поселен- 

нях  

сіль- 

ській 

місце- 

вості 

 

  

міських 

поселен- 

нях  

сіль- 

ській 

місце- 

вості 

міських 

поселен- 

нях  

сіль- 

ській 

місце- 

вості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього 16 060 5 490 10 570 3 893 667 2 718 497 1 175 170 437 471 238 629 198 842 

у тому числі          

I ступеня 1 374 302 1 072 73 604 54 424 19 180 8 448 4 231 4 217 

I-II ступеня 3 978 326 3 652 292 437 51 086 241 351 62 554 6 608 55 946 

I-III ступеня1 10 309 4 553 5 756 3 464 644 2 558 407 906 237 352 852 216 318 136 534 

II-III ступеня 65 58 7 17 632 17 067 565 2 372 2 245 127 

спеціальні школи          

(школи-інтернати)2 333 250 83 45 345 37 508 7 837 11 238 9 220 2 018 

школи соціальної          

реабілітації 1 1 - 5 5 - 7 7 - 

Із загальної кількості закладів          

середні школи          

I ступеня 856 126 730 46 058 32 724 13 334 5 127 2 374 2 753 

I-II ступеня 2 861 252 2 609 222 988 43 774 179 214 45 557 5 350 40 207 

I-III ступеня 7 423 3 214 4 209 2 489 804 1 809 661 680 143 249 111 148 936 100 175 

II-III ступеня 44 39 5 12 359 11 825 534 1 641 1 533 108 

гімназії 478 450 28 263 124 255 962 7 162 24 243 23 353 890 

ліцеї 291 264 27 133 940 129 071 4 869 12 823 12 093 730 

колегіуми 39 31 8 27 100 25 620 1 480 2 267 2 054 213 

навчально-виховні комплекси          

(об'єднання) –  всього 3 707 842 2 865 652 944 372 347 280 597 85 112 33 437 51 675 

у тому числі          

I ступеня 516 174 342 27 546 21 700 5 846 3 317 1 853 1 464 
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Продовження табл. Д.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I-II ступеня 1 095 57 1 038 69 449 7 312 62 137 16 735 1 056 15 679 

I-III ступеня 2 076 592 1 484 550 676 338 093 212 583 64 342 29 816 34 526 

II-III ступеня 20 19 1 5 273 5 242 31 718 712 6 

Із загальної кількості          

комплексів – школи-садки 3 159 442 2 717 366 463 120 837 245 626 59 022 11 820 47 202 

санаторні  школи3 27 21 6 х4 х4 х4 345 272 73 

у тому числі          

I ступеня 2 2 - х х х 4 4 - 

I-II ступеня 22 17 5 х х х 262 202 60 

I-III ступеня 2 2 - х х х 66 66 - 

II-III ступеня 1 - 1 х х х 13 - 13 
1Включаючи гімназії, ліцеї та колегіуми 
2Включаючи навчально-реабілітаційні центри та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх школах (школах-

інтернатах), але без учнів з особливими освітніми потребами, які перебувають в загальноосвітніх навчальних закладах 
3Без санаторних шкіл з постійним контингентом, які розподілені за ступенями 
4Учні санаторних шкіл перебувають у цих закладах тимчасово і враховуються за основним місцем навчання 

Примітка: складено автором на основі [40; 83] 
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ДОДАТОК Е 

 

Таблиця Е.1 

Забезпеченість денних загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою на початок 2017/2018 навчального 

року 1 

Показники 

  

Усього 
зак- 

ладів 
  

З них Заклади 

у міських 
поселен- 

нях 
  

З них Заклади 

у сільській 
місце- 

вості 
  

З них 

  
I-II 

ступеня 
  

  
I-III 

ступеня 
  

  
I-II 

ступеня 
  

  
I-III 

ступеня 
  

  
I-II 

ступеня 
  

I-III 

ступеня 
  

Кількість закладів, які мають          
  комп'ютери 15 427 3 941 10 366 5 216 319 4 609 10 211 3 622 5 757 

  підключення до Інтернету 14 472 3 540 10 138 5 174 309 4 584 9 298 3 231 5 554 

  ноутбуки, нетбуки 10 364 1 849 8 034 4 520 202 4 120 5 844 1 647 3 914 

  інтерактивні комплекси 5 905 486 5 306 3 290 92 3 097 2 615 394 2 209 

  комп'ютерні програмні           
  засоби навчання 10 420 1 668 8 527 4 113 177 3 839 6 307 1 491 4 688 

Кількість у закладах, усього          
  комп'ютерів 313 257 31 812 275 253 185 378 5 010 176 441 127 879 26 802 98 812 

         з них           
     підключено до Інтернет 205 551 16 975 185 153 134 622 3 282 128 767 70 929 13 693 56 386 

     технічно несправних 37 119 4 262 32 245 19 051 457 18 374 18 068 3 805 13 871 

     термін придбання становить           
     понад 5 років 191 067 21 121 167 106 103 952 2 659 99 792 87 115 18 462 67 314 

     використовуються в управлін-          
     сько-господарській діяльності 44 285 4 451 38 528 28 293 968 26 448 15 992 3 483 12 080 

        у т.ч. для ведення           
        бібліотечного фонду 7 671 928 6 561 4 397 161 4 141 3 274 767 2 420 

  портативних комп’ютерів:           
  ноутбуків, нетбуків 50 633 4 111 44 566 34 443 913 32 008 16 190 3 198 12 558 

  Планшетів 5 575 196 5 299 4 852 119 4 654 723 77 645 

        підключення до Інтернет 36 401 2 423 32 882 26 879 718 25 226 9 522 1 705 7 656 

  інтерактивних комплексів 14 880 700 13 864 10 836 194 10 340 4 044 506 3 524 

  комп'ютерних  програмних          
  засобів навчання 200 557 16 835 182 249 101 085 2 114 98 251 99 472 14 721 83 998 

1Без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 

Примітка: складено автором на основі [40; 83] 
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ДОДАТОК Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Забезпеченість денних загальноосвітніх навчальних закладів бібліотеками на початок 2017/2018 навчального року 1 

Показники 

  

Усього 

зак- 

ладів 

  

З них 

Заклади 

у міських 

поселен- 

нях 

  

З них Заклади 

у 

сільській 

місце- 

вості 

  

З них 

  

I-II 

ступеня 

  

  

I-III 

ступеня 

  

  

I-II 

ступеня 

  

  

I-III 

ступеня 

  

  

I-II 

ступеня 

  

I-III 

ступеня 

  

Кількість закладів, які мають          
 бібліотечний  фонд, од. 15 285 3 819 10 144 5 192 321 4 575 10 093 3 498 5 569 

у них книг, брошур,          
журналів, тис. примірників 202 859 18 769 181 353 122 435 3 170 117 485 80 424 15 599 63 868 

 у тому числі підручників –           

 усього, од. 96 702 323 

8 019 

870 

87 176 

286 

65 685 

794 

1 326 

417 

63 275 

452 

31 016 

529 

6 693 

453 

23 900 

834 

        з них для          

   1 – 4-х класів 27 430 935 

2 596 

411 

23 436 

874 

18 874 

452 444 980 

17 356 

679 8 556 483 

2 151 

431 6 080 195 

   5 – 9-х класів 51 862 397 

5 268 

970 

46 492 

639 

34 513 

605 830 299 

33 675 

179 

17 348 

792 

4 438 

671 

12 817 

460 

   10 – 11 (12)-х класів 17 408 991 154 489 

17 246 

773 

12 297 

737 51 138 

12 243 

594 5 111 254 103 351 5 003 179 
1Без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 

Примітка: складено автором на основі [40; 83]  
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ДОДАТОК И 

 

Таблиця И.1 

Оснащення  денних  загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2017/2018 навчального року 1 

Показники 

  

Усього 

зак- 

ладів 

  

З них Заклади 

у міських 

поселен- 

нях 

  

З них Заклади 

у сільській 

місце- 

вості 

  

З них 

  

I-II 

ступеня 

  

  

I-III 

ступеня 

  

  

I-II 

ступеня 

  

  

I-III 

ступеня 

  

  

I-II 

ступеня 

  

I-III 

ступеня 

  

Кількість закладів, які мають          
   фізкультурну залу 12 160 2 314 9 378 4 801 247 4 318 7 359 2 067 5 060 

   басейн 254 18 209 212 10 176 42 8 33 

   навчально-дослідні ділянки 5 057 1 711 3 201 628 50 566 4 429 1 661 2 635 

   підсобне господарство 208 44 156 43 6 37 165 38 119 

   центральне  опалення або          
   власну котельню 14 539 3 415 10 178 5 189 314 4 584 9 350 3 101 5 594 

   інше опалення 1 187 564 196 51 13 27 1 136 551 169 

   водогін 14 798 3 634 10 088 5 186 321 4 574 9 612 3 313 5 514 

      у тому числі з гарячою водою 8 359 2 274 5 432 2 716 163 2 357 5 643 2 111 3 075 

   їдальню або буфет з гарячим           
   харчуванням 14 849 3 763 10 189 5 086 316 4 515 9 763 3 447 5 674 

           у них місць 1 389 363 188 192 1 159 239 759 996 26 394 709 736 629 367 161 798 449 503 

   у тому числі в пристосованих          
   приміщеннях 96 928 23 311 63 930 42 667 1 805 34 684 54 261 21 506 29 246 

   пришкільний інтернат 102 15 86 55 2 52 47 13 34 
1Без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 

Примітка: складено автором на основі [40; 83]  
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ДОДАТОК К 

 

Таблиця К.1 

Організація підвезення дітей до школи на початок 2017/2018 навчального року 1 

Показники 

  

Усього 

учнів 

  

  

  

З них у закладах Кіль- 

кість 

учнів  

у 

міських 

поселен- 

нях 

З них у закладах 

Кіль- 

кість 

учнів у 

сільській 

місце- 

вості 

З них у закладах 

  

I-II 

ступеня 

  

  

  

I-III 

ступеня 

  

  

  

I-II 

ступеня 

  

  

  

I-III 

ступеня 

  

  

  

I-II 

ступеня 

  

  

I-III 

ступеня 

  

Кількість учнів, які 

проживають          
на відстані більше 3 км від          
закладу і потребують 

підвезення 325 523 29 546 293 148 100 338 1 790 96 633 225 185 27 756 196 515 

    у тому числі          
 учні, для яких організовано          
 підвезення 304 533 27 494 275 489 84 507 1 320 82 479 220 026 26 174 193 010 

   з них за програмою 

"Шкільний          
   автобус" 263 800 22 537 240 083 64 351 598 63 293 199 449 21 939 176 790 

1Без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) 

Примітка: складено автором на основі [40; 83]  
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ДОДАТОК Л 

 

Таблиця Л.1 

Описова статистика індексів Глобальних критеріїв рейтингу вчителів навчального закладу середньої освіти 

Показник І1 І2 І3 І4 І5 IPI 

Середнє значення 0,201 0,203 0,180 0,191 0,195 0,970 

Стандартна похибка 0,022 0,009 0,005 0,013 0,008 0,045 

Медіана 0,182 0,193 0,172 0,173 0,193 0,937 

Мода #Н/Д 0,224 0,178 0,234 0,193 #Н/Д 

Стандартне відхилення 0,124 0,050 0,030 0,072 0,046 0,251 

Дисперсія вибірки 0,015 0,002 0,001 0,005 0,002 0,063 

Ексцес 2,966 1,221 4,987 4,742 1,204 1,084 

Асиметричність 1,529 1,240 1,820 1,451 1,137 1,103 

Інтервал 0,566 0,210 0,148 0,385 0,196 1,005 

Мінімум 0,028 0,127 0,141 0,067 0,125 0,614 

Максимум 0,594 0,337 0,289 0,452 0,321 1,619 

Сума 6,226 6,304 5,573 5,912 6,043 30,057 

Кількість 31 31 31 31 31 31 

Найбільше значення 0,594 0,337 0,289 0,452 0,321 1,619 

Найменше значення 0,028 0,127 0,141 0,067 0,125 0,614 

Рівень надійності (95,0%) 0,045 0,018 0,011 0,027 0,017 0,092 

Примітка: складено автором 
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Таблиця Л.2   

Результати експериментальних досліджень за серією А  щодо стійкості рейтингу відносно вектору ваг  
Серія А 

стандарт Ia IIa IIIa IVa 

 місце  місце    місце    місце    місце   

1,621 1 1,628 1 0 0 1,553 2 -1 1 1,650 1 0 0 1,62 1 0 0 

1,596 2 1,440 2 0 0 1,606 1 1 1 1,616 2 0 0 1,592 2 0 0 

1,397 3 1,412 3 0 0 1,426 3 0 0 1,397 3 0 0 1,389 3 0 0 

1,337 4 1,195 5 -1 1 1,375 4 0 0 1,310 4 0 0 1,335 4 0 0 

1,214 5 1,210 4 1 1 1,226 5 0 0 1,189 5 0 0 1,209 5 0 0 

1,150 6 1,072 7 -1 1 1,154 7 -1 1 1,162 6 0 0 1,146 6 0 0 

1,111 7 1,110 6 1 1 1,219 6 1 1 1,131 7 0 0 1,108 7 0 0 

1,075 8 1,032 10 -2 2 1,079 8 0 0 1,085 8 0 0 1,075 8 0 0 

1,028 9 1,048 9 0 0 1,022 10 -1 1 1,049 9 0 0 1,027 9 0 0 

1,017 10 0,997 11 -1 1 1,026 9 1 1 1,029 10 0 0 1,016 10 0 0 

1,010 11 1,054 8 3 3 0,959 13 -2 2 1,009 11 0 0 1,008 11 0 0 

0,989 12 0,991 12 0 0 0,986 11 1 1 1,002 12 0 0 0,987 12 0 0 

0,983 13 0,989 13 0 0 0,962 12 1 1 0,978 13 0 0 0,982 13 0 0 

0,955 14 0,948 15 -1 1 0,922 16 -2 2 0,939 15 -1 1 0,955 14 0 0 

0,945 15 0,984 14 1 1 0,931 14 1 1 0,950 14 1 1 0,943 15 0 0 

0,936 16 0,910 17 -1 1 0,916 17 -1 1 0,918 16 0 0 0,937 16 0 0 

0,916 17 0,917 16 1 1 0,925 15 2 2 0,914 17 0 0 0,914 17 0 0 

0,879 18 0,906 18 0 0 0,878 19 -1 1 0,880 18 0 0 0,882 18 0 0 

0,875 19 0,851 22 -3 3 0,878 18 1 1 0,879 19 0 0 0,876 19 0 0 

0,855 20 0,871 19 1 1 0,862 20 0 0 0,867 20 0 0 0,854 20 0 0 

0,844 21 0,824 23 -2 2 0,849 22 -1 1 0,856 21 0 0 0,843 21 0 0 

0,829 22 0,856 20 2 2 0,850 21 1 1 0,827 24 -2 2 0,827 22 0 0 

0,816 23 0,855 21 2 2 0,828 23 0 0 0,829 23 0 0 0,817 23 0 0 

0,811 24 0,823 24 0 0 0,825 24 0 0 0,843 22 2 2 0,81 24 0 0 

0,775 25 0,796 25 0 0 0,779 25 0 0 0,773 25 0 0 0,775 25 0 0 

0,750 26 0,788 26 0 0 0,761 27 -1 1 0,761 26 0 0 0,751 26 0 0 

0,735 27 0,781 27 0 0 0,736 28 -1 1 0,747 27 0 0 0,735 27 0 0 

0,733 28 0,764 28 0 0 0,765 26 2 2 0,722 28 0 0 0,731 28 0 0 

0,662 29 0,706 29 0 0 0,692 29 0 0 0,680 29 0 0 0,662 29 0 0 

0,637 30 0,696 30 0 0 0,631 31 -1 1 0,627 30 0 0 0,637 30 0 0 

0,614 31 0,651 31 0 0 0,643 30 1 1 0,577 31 0 0 0,615 31 0 0 

  
Cума 

абсолютних 

відхилень 

24 
Cума 

абсолютних 

відхилень 

26 
Cума 

абсолютних 

відхилень 

6 
Cума 

абсолютних 

відхилень 

0 

  

Середнє 

абсолютне 
відхил 

0,774194 

Середнє 

абсолютне 
відхил 

0,83871 

Середнє 

абсолютне 
відхил 

0,194 

Середнє 

абсолютне 
відхил 

0 

  
Максимальне 

відхилення 
3 

Максимальне 

відхилення 
2 

Максимальне 

відхилення 
2 

Максимальне 

відхилення 
0 

 

Примітка: складено автором  
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Таблиця Л.3 

Результати експериментальних досліджень за серією Б  щодо стійкості рейтингу відносно вектору ваг 

Серія Б 

стандарт Iб IIб IIIб IVб 

 місце  місце    місце    місце    місце   

1,621 1 1,620 1 0 0 1,568 2 -1 1 1,643 1 0 0 1,547 1 0 0 

1,596 2 1,592 2 0 0 1,587 1 1 1 1,421 2 0 0 1,411 2 0 0 

1,397 3 1,389 3 0 0 1,353 3 0 0 1,339 3 0 0 1,367 3 0 0 

1,337 4 1,335 4 0 0 1,325 4 0 0 1,145 4 0 0 1,210 4 0 0 

1,214 5 1,209 5 0 0 1,156 6 -1 1 1,140 5 0 0 1,177 6 1 1 

1,150 6 1,146 6 0 0 1,131 7 -1 1 1,050 8 -2 2 1,042 7 1 1 

1,111 7 1,108 7 0 0 1,208 5 2 2 1,099 6 1 1 1,187 5 -2 2 

1,075 8 1,075 8 0 0 1,092 8 0 0 1,045 9 -1 1 1,039 8 0 0 

1,028 9 1,027 9 0 0 1,034 9 0 0 1,060 7 2 2 1,033 9 0 0 

1,017 10 1,016 10 0 0 1,030 10 0 0 1,001 11 -1 1 0,997 10 0 0 

1,010 11 1,008 11 0 0 0,941 13 -2 2 1,036 10 1 1 0,985 11 0 0 

0,989 12 0,987 12 0 0 0,976 11 1 1 0,981 12 0 0 0,965 12 0 0 

0,983 13 0,982 13 0 0 0,948 12 1 1 0,975 13 0 0 0,959 13 0 0 

0,955 14 0,955 14 0 0 0,907 17 -3 3 0,933 15 -1 1 0,916 16 2 2 

0,945 15 0,943 15 0 0 0,923 14 1 1 0,975 13 2 2 0,956 14 -1 1 

0,936 16 0,937 16 0 0 0,908 16 0 0 0,902 17 -1 1 0,900 18 2 2 

0,916 17 0,914 17 0 0 0,908 15 2 2 0,900 18 -1 1 0,911 17 0 0 

0,879 18 0,882 18 0 0 0,901 18 0 0 0,929 16 2 2 0,927 15 -3 3 

0,875 19 0,876 19 0 0 0,892 19 0 0 0,866 21 -2 2 0,865 21 2 2 

0,855 20 0,854 20 0 0 0,866 20 0 0 0,875 20 0 0 0,870 20 0 0 

0,844 21 0,843 21 0 0 0,851 22 -1 1 0,826 24 -3 3 0,819 24 3 3 

0,829 22 0,827 22 0 0 0,832 24 -2 2 0,839 23 -1 1 0,861 22 0 0 

0,816 23 0,817 23 0 0 0,854 21 2 2 0,881 19 4 4 0,880 19 -4 4 

0,811 24 0,810 24 0 0 0,847 23 1 1 0,845 22 2 2 0,827 23 -1 1 

0,775 25 0,775 25 0 0 0,773 26 -1 1 0,790 27 -2 2 0,796 26 1 1 

0,750 26 0,751 26 0 0 0,780 25 1 1 0,807 25 1 1 0,806 25 -1 1 

0,735 27 0,735 27 0 0 0,749 27 0 0 0,794 26 1 1 0,783 27 0 0 

0,733 28 0,731 28 0 0 0,740 28 0 0 0,739 28 0 0 0,782 28 0 0 

0,662 29 0,662 29 0 0 0,709 29 0 0 0,723 29 0 0 0,735 29 0 0 

0,637 30 0,637 30 0 0 0,619 31 -1 1 0,684 30 0 0 0,687 31 1 1 

0,614 31 0,615 31 0 0 0,620 30 1 1 0,628 31 0 0 0,693 30 -1 1 

  Cума абсолютних відхилень 0 Cума абсолютних відхилень 26 Cума абсолютних відхилень 31 Cума абсолютних відхилень 26 

  Середнє абсолютне відхил 0 Середнє абсолютне відхил 
0,83

8 
Середнє абсолютне відхил 

1,00

0 
Середнє абсолютне відхил 0,838 

  Максимальне відхилення 0 Максимальне відхилення 3 Максимальне відхилення 4 Максимальне відхилення 4 

Примітка: складено автором  
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Таблиця Л.4 

Результати експериментальних досліджень за серією С  щодо стійкості рейтингу відносно вектору ваг  

Серія C 

стандарт Ic IIc IIIc IVc 

 місце  місце    місце    місце    місце   

1,621 1 1,408 3 -2 2 1,567 3 -2 2 1,648 2 -1 1 1,552 3 -2 2 

1,596 2 1,789 1 1 1 1,934 1 1 1 1,963 1 1 1 1,953 1 1 1 

1,397 3 1,220 4 -1 1 1,389 4 -1 1 1,433 4 -1 1 1,462 4 -1 1 

1,337 4 1,517 2 2 2 1,630 2 2 2 1,615 3 1 1 1,680 2 2 2 

1,214 5 1,074 7 -2 2 1,204 7 -2 2 1,237 6 -1 1 1,274 6 -1 1 

1,150 6 1,205 5 1 1 1,317 5 1 1 1,348 5 1 1 1,340 5 1 1 

1,111 7 1,094 6 1 1 1,239 6 1 1 1,161 8 -1 1 1,250 7 0 0 

1,075 8 1,074 7 1 1 1,175 8 0 0 1,168 7 1 1 1,162 8 0 0 

1,028 9 0,891 10 -1 1 1,003 10 -1 1 1,017 11 -2 2 0,991 11 -2 2 

1,017 10 0,974 9 1 1 1,078 9 1 1 1,077 9 1 1 1,074 9 1 1 

1,010 11 0,765 18 -7 7 0,869 18 -7 7 0,937 15 -4 4 0,887 18 -7 7 

0,989 12 0,885 11 1 1 0,992 11 1 1 1,018 10 2 2 1,002 10 2 2 

0,983 13 0,848 14 -1 1 0,945 13 0 0 0,975 12 1 1 0,958 13 0 0 

0,955 14 0,836 15 -1 1 0,920 16 -2 2 0,952 14 0 0 0,935 15 -1 1 

0,945 15 0,753 19 -4 4 0,857 19 -4 4 0,885 19 -4 4 0,866 19 -4 4 

0,936 16 0,873 12 4 4 0,951 12 4 4 0,961 13 3 3 0,959 12 4 4 

0,916 17 0,823 16 1 1 0,920 15 2 2 0,926 16 1 1 0,937 14 3 3 

0,879 18 0,741 21 -3 3 0,827 22 -4 4 0,806 22 -4 4 0,804 23 -5 5 

0,875 19 0,849 13 6 6 0,930 14 5 5 0,917 17 2 2 0,916 16 3 3 

0,855 20 0,747 20 0 0 0,842 20 0 0 0,842 20 0 0 0,838 20 0 0 

0,844 21 0,814 17 4 4 0,900 17 4 4 0,905 18 3 3 0,898 17 4 4 

0,829 22 0,695 23 -1 1 0,792 23 -1 1 0,787 23 -1 1 0,809 22 0 0 

0,816 23 0,673 24 -1 1 0,764 24 -1 1 0,739 24 -1 1 0,738 25 -2 2 

0,811 24 0,737 22 2 2 0,832 21 3 3 0,829 21 3 3 0,811 21 3 3 

0,775 25 0,653 25 0 0 0,735 25 0 0 0,735 25 0 0 0,741 24 1 1 

0,750 26 0,613 26 0 0 0,698 26 0 0 0,679 26 0 0 0,679 27 -1 1 

0,735 27 0,571 28 -1 1 0,656 28 -1 1 0,654 28 -1 1 0,643 28 -1 1 

0,733 28 0,603 27 1 1 0,690 27 1 1 0,672 27 1 1 0,715 26 2 2 

0,662 29 0,537 29 0 0 0,621 29 0 0 0,592 29 0 0 0,604 29 0 0 

0,637 30 0,431 31 -1 1 0,504 31 -1 1 0,512 30 0 0 0,516 31 -1 1 

0,614 31 0,470 30 1 1 0,534 30 1 1 0,491 31 0 0 0,557 30 1 1 

  Cума абсолютних відхилень 53 Cума абсолютних відхилень 54 Cума абсолютних відхилень 42 Cума абсолютних відхилень 56 

  Середнє абсолютне відхил 1,709 Середнє абсолютне відхил 1,741 Середнє абсолютне відхил 
1,35

5 
Середнє абсолютне відхил 1,806 

  Максимальне відхилення 7 Максимальне відхилення 7 Максимальне відхилення 4 Максимальне відхилення 7 

Примітка: складено автором  
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Рис. Л.1. Результати аналізу на стійкість рейтингу від 

вектору ваг k  для серії Б експериментального 

дослідження 

Примітка: складено автором  

 

 

Рис. Л.2. Результати аналізу на стійкість рейтингу від 

вектору ваг k  для серії С експериментального 

дослідження 

Примітка: складено автором  
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Таблиця Л.5 

Результати експериментальних досліджень стійкості за серією А  для мультиплікативної функції рейтингу 

Серія А для мультиплікативних рейтингів 

стандарт Ia IIa IIIa IVa 

 місце  місце    місце    місце    місце   

0,318 1 0,320 1 0 0 0,307 1 0 0 0,325 1 0 0 0,318 1 0 0 

0,296 2 0,274 3 -1 1 0,298 2 0 0 0,300 2 0 0 0,295 2 0 0 

0,273 3 0,275 2 1 1 0,278 3 0 0 0,272 3 0 0 0,271 3 0 0 

0,243 4 0,223 5 -1 1 0,253 4 0 0 0,237 4 0 0 0,242 4 0 0 

0,238 5 0,237 4 1 1 0,240 5 0 0 0,233 5 0 0 0,237 5 0 0 

0,219 6 0,208 7 -1 1 0,220 7 -1 1 0,222 6 0 0 0,218 6 0 0 

0,198 10 0,198 11 -1 1 0,229 6 4 4 0,201 10 0 0 0,197 10 0 0 

0,212 7 0,205 8 -1 1 0,213 8 -1 1 0,214 7 0 0 0,212 7 0 0 

0,204 8 0,208 6 2 2 0,203 10 -2 2 0,209 8 0 0 0,204 8 0 0 

0,202 9 0,198 10 -1 1 0,204 9 0 0 0,205 9 0 0 0,202 9 0 0 

0,192 13 0,203 9 4 4 0,185 13 0 0 0,192 13 0 0 0,192 13 0 0 

0,197 11 0,197 12 -1 1 0,196 11 0 0 0,199 11 0 0 0,196 11 0 0 

0,196 12 0,197 13 -1 1 0,192 12 0 0 0,195 12 0 0 0,195 12 0 0 

0,189 14 0,188 15 -1 1 0,183 15 -1 1 0,186 15 -1 1 0,189 14 0 0 

0,185 16 0,194 14 2 2 0,183 16 0 0 0,186 14 2 2 0,185 16 0 0 

0,186 15 0,181 17 -2 2 0,182 17 -2 2 0,182 16 -1 1 0,186 15 0 0 
0,183 17 0,183 16 1 1 0,184 14 3 3 0,182 17 0 0 0,182 17 0 0 

0,173 19 0,179 18 1 1 0,173 19 0 0 0,173 19 0 0 0,173 19 0 0 

0,174 18 0,169 21 -3 3 0,174 18 0 0 0,175 18 0 0 0,174 18 0 0 

0,171 20 0,174 19 1 1 0,172 20 0 0 0,173 20 0 0 0,170 20 0 0 

0,167 21 0,164 23 -2 2 0,168 21 0 0 0,170 21 0 0 0,167 21 0 0 

0,164 22 0,170 20 2 2 0,168 22 0 0 0,164 23 -1 1 0,164 22 0 0 

0,159 24 0,168 22 2 2 0,162 24 0 0 0,162 24 0 0 0,159 24 0 0 

0,161 23 0,163 24 -1 1 0,163 23 0 0 0,167 22 1 1 0,161 23 0 0 

0,154 25 0,159 25 0 0 0,155 25 0 0 0,154 25 0 0 0,154 25 0 0 

0,146 26 0,155 26 0 0 0,148 27 -1 1 0,148 26 0 0 0,147 26 0 0 

0,141 28 0,153 27 1 1 0,141 28 0 0 0,143 27 1 1 0,141 28 0 0 

0,142 27 0,149 28 -1 1 0,149 26 1 1 0,141 28 -1 1 0,142 27 0 0 

0,128 29 0,137 29 0 0 0,133 29 0 0 0,131 29 0 0 0,128 29 0 0 

0,108 31 0,128 30 1 1 0,107 31 0 0 0,107 30 1 1 0,108 31 0 0 

0,110 30 0,120 31 -1 1 0,117 30 0 0 0,000 31 -1 1 0,110 30 0 0 

  Cума абсолютних відхилень 38 Cума абсолютних відхилень 16 Cума абсолютних відхилень 10 Cума абсолютних відхилень 0 

  Середнє  абсолютне відхил 1,23 Середнє  абсолютне відхил 0,52 Середнє  абсолютне відхил 0,32 Середнє  абсолютне відхил 0 

  Максимальне відхилення 4 Максимальне відхилення 4 Максимальне відхилення 2 Максимальне відхилення 0 

Примітка: складено автором  
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Таблиця Л.6 

Результати експериментальних досліджень стійкості за серією Б  для мультиплікативної функції рейтингу 

Серія Б для мультиплікативних рейтингів 

стандарт Iб IIб IIIб IVб 

 місце  місце    місце    місце    місце   

0,318 1 0,318 1 0 0 0,310 1 0 0 0,323 1 0 0 0,306 1 0 0 

0,296 2 0,295 2 0 0 0,293 2 0 0 0,270 2 0 0 0,268 2 0 0 

0,273 3 0,271 3 0 0 0,261 3 0 0 0,259 3 0 0 0,264 3 0 0 

0,243 4 0,242 4 0 0 0,242 4 0 0 0,214 5 -1 1 0,228 5 1 1 

0,238 5 0,237 5 0 0 0,226 6 -1 1 0,223 4 1 1 0,229 4 -1 1 

0,219 6 0,218 6 0 0 0,214 8 -2 2 0,202 8 -2 2 0,201 9 3 3 

0,198 10 0,197 10 0 0 0,226 5 5 5 0,196 11 -1 1 0,223 6 -4 4 

0,212 7 0,212 7 0 0 0,216 7 0 0 0,207 7 0 0 0,206 7 0 0 

0,204 8 0,204 8 0 0 0,206 9 -1 1 0,211 6 2 2 0,206 8 0 0 

0,202 9 0,202 9 0 0 0,205 10 -1 1 0,199 10 -1 1 0,199 10 1 1 

0,192 13 0,192 13 0 0 0,181 14 -1 1 0,200 9 4 4 0,192 11 -2 2 

0,197 11 0,196 11 0 0 0,194 11 0 0 0,195 12 -1 1 0,192 12 1 1 

0,196 12 0,195 12 0 0 0,189 12 0 0 0,194 13 -1 1 0,191 13 1 1 

0,189 14 0,189 14 0 0 0,180 17 -3 3 0,185 15 -1 1 0,182 16 2 2 

0,185 16 0,185 16 0 0 0,181 13 3 3 0,192 14 2 2 0,189 14 -2 2 

0,186 15 0,186 15 0 0 0,180 16 -1 1 0,179 17 -2 2 0,179 18 3 3 
0,183 17 0,182 17 0 0 0,181 15 2 2 0,179 18 -1 1 0,181 17 0 0 

0,173 19 0,173 19 0 0 0,177 19 0 0 0,183 16 3 3 0,183 15 -4 4 

0,174 18 0,174 18 0 0 0,177 18 0 0 0,172 21 -3 3 0,172 21 3 3 

0,171 20 0,170 20 0 0 0,173 20 0 0 0,175 19 1 1 0,174 19 -1 1 

0,167 21 0,167 21 0 0 0,169 21 0 0 0,164 24 -3 3 0,163 24 3 3 

0,164 22 0,164 22 0 0 0,165 24 -2 2 0,166 23 -1 1 0,171 22 0 0 

0,159 24 0,159 24 0 0 0,166 23 1 1 0,173 20 4 4 0,173 20 -4 4 

0,161 23 0,161 23 0 0 0,168 22 1 1 0,168 22 1 1 0,164 23 0 0 

0,154 25 0,154 25 0 0 0,154 25 0 0 0,157 26 -1 1 0,159 26 1 1 

0,146 26 0,147 26 0 0 0,152 26 0 0 0,159 25 1 1 0,159 25 -1 1 

0,141 28 0,141 28 0 0 0,144 28 0 0 0,155 27 1 1 0,153 28 0 0 

0,142 27 0,142 27 0 0 0,145 27 0 0 0,145 28 -1 1 0,153 27 0 0 

0,128 29 0,128 29 0 0 0,136 29 0 0 0,141 29 0 0 0,143 29 0 0 

0,108 31 0,108 31 0 0 0,106 31 0 0 0,126 30 1 1 0,126 31 0 0 

0,110 30 0,110 30 0 0 0,114 30 0 0 0,117 31 -1 1 0,129 30 0 0 

  Cума абсолютних відхилень 0 Cума абсолютних відхилень 24 Cума абсолютних відхилень 42 Cума абсолютних відхилень 38 

  Середнє  абсолютне відхил 0 Середнє  абсолютне відхил 0,774194 Середнє  абсолютне відхил 1,355 Середнє  абсолютне відхил 1,225806 

  Максимальне відхилення 0 0,310 5 Максимальне відхилення 4 Максимальне відхилення 4 

Примітка: складено автором  

 
2
1
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Таблиця Л.7 

Результати експериментальних досліджень стійкості за серією С  для мультиплікативної функції рейтингу  

Серія C для мультиплікативних рейтингів 

стандарт Ic IIc IIIc IVc 

 місце  місце    місце    місце    місце   

0,318 1 0,348 2 -1 1 0,310 2 -1 1 0,324 2 -1 1 0,307 2 -1 1 

0,296 2 0,396 1 1 1 0,350 1 1 1 0,359 1 1 1 0,356 1 1 1 

0,273 3 0,302 4 -1 1 0,271 4 -1 1 0,282 4 -1 1 0,288 4 -1 1 

0,243 4 0,338 3 1 1 0,291 3 1 1 0,285 3 1 1 0,304 3 1 1 

0,238 5 0,270 7 -2 2 0,236 6 -1 1 0,245 6 -1 1 0,252 6 -1 1 

0,219 6 0,287 5 1 1 0,247 5 1 1 0,256 5 1 1 0,254 5 1 1 

0,198 10 0,263 8 2 2 0,232 7 3 3 0,206 9 1 1 0,234 7 3 3 

0,212 7 0,271 6 1 1 0,231 8 -1 1 0,229 7 0 0 0,228 8 -1 1 

0,204 8 0,232 10 -2 2 0,200 10 -2 2 0,202 11 -3 3 0,197 11 -3 3 

0,202 9 0,250 9 0 0 0,214 9 0 0 0,214 8 1 1 0,213 9 0 0 

0,192 13 0,193 21 -8 8 0,165 21 -8 8 0,175 18 -5 5 0,168 19 -6 6 

0,197 11 0,230 11 0 0 0,197 11 0 0 0,203 10 1 1 0,200 10 1 1 

0,196 12 0,222 13 -1 1 0,188 13 -1 1 0,194 12 0 0 0,191 12 0 0 

0,189 14 0,219 15 -1 1 0,183 16 -2 2 0,189 14 0 0 0,186 15 -1 1 

0,185 16 0,195 19 -3 3 0,167 19 -3 3 0,172 19 -3 3 0,169 18 -2 2 

0,186 15 0,227 12 3 3 0,189 12 3 3 0,191 13 2 2 0,191 13 2 2 

0,183 17 0,216 16 1 1 0,184 15 2 2 0,185 15 2 2 0,187 14 3 3 

0,173 19 0,192 22 -3 3 0,161 22 -3 3 0,158 22 -3 3 0,158 23 -4 4 

0,174 18 0,221 14 4 4 0,185 14 4 4 0,182 16 2 2 0,181 16 2 2 

0,171 20 0,198 18 2 2 0,168 18 2 2 0,168 20 0 0 0,167 20 0 0 

0,167 21 0,212 17 4 4 0,178 17 4 4 0,179 17 4 4 0,177 17 4 4 

0,164 22 0,185 23 -1 1 0,157 23 -1 1 0,155 23 -1 1 0,160 22 0 0 

0,159 24 0,174 25 -1 1 0,147 24 0 0 0,143 25 -1 1 0,143 25 -1 1 

0,161 23 0,195 20 3 3 0,165 20 3 3 0,165 21 2 2 0,161 21 2 2 

0,154 25 0,174 24 1 1 0,146 25 0 0 0,146 24 1 1 0,147 24 1 1 

0,146 26 0,160 26 0 0 0,134 27 -1 1 0,131 26 0 0 0,131 27 -1 1 

0,141 28 0,147 28 0 0 0,123 28 0 0 0,123 28 0 0 0,121 28 0 0 

0,142 27 0,160 27 0 0 0,135 26 1 1 0,131 27 0 0 0,139 26 1 1 

0,128 29 0,141 29 0 0 0,118 29 0 0 0,113 29 0 0 0,115 29 0 0 

0,108 31 0,093 31 0 0 0,076 31 0 0 0,077 31 0 0 0,078 31 0 0 

0,110 30 0,116 30 0 0 0,095 30 0 0 0,087 30 0 0 0,097 30 0 0 

  Cума абсолютних відхилень 48 Cума абсолютних відхилень 50 Cума абсолютних відхилень 38 Cума абсолютних відхилень 44 

  Середнє  абсолютне відхил 1,548387 Середнє  абсолютне відхил 1,612903 Середнє  абсолютне відхил 1,226 Середнє  абсолютне відхил 1,419355 

  Максимальне відхилення 8 Максимальне відхилення 8 Максимальне відхилення 5 Максимальне відхилення 6 

Примітка: складено автором  
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Таблиця Л.8 

Зведені результати експериментів за серіями А-С для мультиплікативної функції рейтингу Серія А 

Зведені результати експериментів за серіями А-С для мультиплікативної функції рейтингу Серія А 

Ia IIa IIIa IVa 

Cума абсолютних відхилень – SADP  38 SADP  16 SADP  10 SADP  0 

Середнє абсолютне відхилення – MADP  1,26 MADP  0,52 MADP  0,32 MADP  0 

Максимальне відхилення – MAXADP  4 
MAXADP
 

4 
MAXADP
 

2 
MAXADP
 

0 

Серія Б 

Iб IІб IIIб IVб 

SADP  0 SADP  24 SADP  42 SADP  38 

MADP  0 MADP  0,78 MADP  1,35 MADP  1,26 

MAXADP  0 
MAXADP
 

5 
MAXADP
 

4 
MAXADP
 

4 

Серія С 

Iс IІс IIIс IVс 

SADP  48 SADP  50 SADP  38 SADP  44 

MADP  1,55 MADP  1,61 MADP  1,26 MADP  1,41 

MAXADP  8 
MAXADP
 

8 
MAXADP
 

5 
MAXADP
 

6 

Примітка: складено автором  
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