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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освітня політика є найважливішою складовою по"

літики держави, інструментом підвищення темпів соц"

іально"економічного та науково"технічного розвитку. Як

зазначається в усіх стратегічних документах держави,

Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально"

економічного, духовного та культурного розвитку сус"

пільства. В умовах подолання наслідків економічної

кризи, дефіциту державного бюджету набуває актуаль"

ності оцінка результативності й ефективності держав"

ного управління всіма галузями, в тому числі національ"

ною системою освіти. Це складна проблема, яка потре"

бує дослідження багатьох процесів, що відбуваються в

освіті, культурі і економіці країни, визначення факторів,

які впливають на процеси управління та на ефективність

управлінських рішень.

Аналіз наукових публікацій засвідчує, що оцінюван"

ня ефективності державного управління освітою є

складною міжгалузевою проблемою, яку досліджують

представники різних галузей науки — економіки, філо"

софії, соціології тощо. У теорії державного управління

проблему аспектно досліджували: Н. Волкова, Д. Дз"

вінчук, С. Крисюк, В. Луговий, Т. Лукіна, О. Матвієнко,

О. Мещанінов, Н. Протасова та ін. Оцінювання резуль"

тативності державного управління якістю ЗСО розкри"

вається в працях Т. Лукіної. Теоретико"методологічні

засади ефективності державного управління в Україні

розкриті в працях Л. Приходченко, в яких проведено

аналіз зарубіжних та вітчизняних наукових здобутків у

царині оцінювання ефективності державного управлін"

ня і показано, що складність таких досліджень пов'яза"

на із відсутністю чітко визначених показників та кри"
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теріїв оцінювання, усталеної методики, яка заслугову"

вала б на довіру достовірністю отриманих результатів.

Невирішеною раніше частиною загальної проблеми за"

лишаються питання понятійного апарату, спостерігаєть"

ся ототожнення понять "показники", "індикатори", "кри"

терії", а також "ефективність", "результативність",

"якість", що також призводить до різних концептуаль"

них підходів до наукових розробок методик оцінюван"

ня. Ці проблеми характерні і для оцінювання ефектив"

ності державного управління освітою та загальною се"

редньою освітою (ЗСО).

Метою статті є аналіз існуючих підходів до оціню"

вання ефективності системи загальної середньої освіти

в Україні та вироблення рекомендації органам управлі"

ння освітою щодо запровадження критеріїв оцінюван"

ня ефективності ЗСО.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективність ЗСО та державного управління освітою

повинна визначатися у контексті дослідження результа"

тивності і ефективності державного управління в цілому.

Тому коротко розглянемо стан наукових розробок ме"

тодик оцінювання ефективності державного управління

як передумову для визначення ефективності ЗСО.

Експерти Світового банку проаналізували кілька

сотень показників, що характеризують різні аспекти

державного управління. Визначаючи державне управл"

іння як традиції та інститути, на основі яких регулюєть"

ся процес обрання, контролю і заміни уряду, його

здатність ефективно розробляти і проводити розумну

політику, використовувати свої повноваження для за"

гального блага громадян [16, с. 3], автори розробили
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систему агрегованих показників, що відображають

ефективність управління, а саме: участь громадськості

та підзвітність уряду, політична стабільність і правопо"

рядок, ефективність уряду, верховенство закону,

відсутність регуляторного тягаря і стримування корупції.

Результати цього дослідження продемонстрували вплив

ефективного управління на результати суспільного роз"

витку — "соціально"економічні дивіденди" якісного уп"

равління — і надали емпіричні докази причинного зв'яз"

ку між ефективним управлінням та кращими результа"

тами розвитку. За їхніми підрахунками, підвищення

ефективності державного управління (наприклад, підви"

щення рівня дотримання принципу верховенства права

в Росії до рівня Чехії або зниження рівня корупції в Індо"

незії до рівня Кореї) приводить до підвищення доходу

на душу населення у два"чотири рази [16].

Проте, розроблені для цього дослідження складні

показники, хоча істотно й полегшують розуміння залеж"

ності управління і розвитку, але є неточними і не несуть

у собі достатньо інформації про якість державного уп"

равління. Сьогоднішня економічна криза, як і криза на"

прикінці 1990"х років, викликала нову хвилю інтересу

до проблем підвищення результативності та ефектив"

ності державного управління. У порівняльному дослід"

женні цих проблем у нових країнах"членах ЄС [5] ефек"

тивність державного управління вимірювалася за допо"

могою комбінації проміжних або оперативних показ"

ників методики CAF (Загальна схема оцінки), застосо"

вуваної в ЄС для виміру потенціалу стратегічного управ"

ління і планування політики (див. www.eіpa.nl/CAF);

базових показників SІGMA (для оцінки потенціалу дер"

жавної служби; див. www.oecd.org/sіgmaweb); рейтин"

гової шкали Меткальфа (для виміру координаційного

потенціалу) [12, с. 271—290]. Хоча ці інструменти при"

значені для різних цілей, їхнє комбіноване застосуван"

ня має істотні переваги в порівнянні із Глобальними по"

казниками ефективності управління, які найкраще при"

стосовані для виявлення глобальних і загальних тен"

денцій [9]. Ці підходи удосконалюються у рамках ініціа"

тиви "Оперативні показники ефективності державного

управління", здійснюваною групою з питань державно"

го сектора Світового банку. Оперативні показники —

це інструменти, які дозволяють одержати порівняльну

інформацію практичного характеру (тобто засновану на

загальному розумінні ключових елементів "належного"

управління (good governance) державними фінансами

або державним сектором економіки). Такі показники

вже існують у сфері фінансового управління для оцінки

системи контролю над бюджетними витратами і фінан"

сової підзвітності, а низка показників для більш загаль"

них аспектів державного управління перебувають у

стадії розробки. Триває розроблення комплексного

набору оперативних показників для оцінки державної

адміністрації і управління кадровими ресурсами (по"

дібних з показниками PEFA — http://www.pefa.org/

assesment_reportmn.php), застосовуваними для оцінки

системи управління державними фінансами. Попередній

набір таких показників у цей час проходить апробацію

[4, с. 4—6].

Ймовірно, незабаром теорія державного управлін"

ня дістане комплексний набір оперативних показників

для оцінки державного управління і відповідно його

ефективності, який можна буде застосовувати й для

оцінювання, зокрема, державного управління освітою.

Однак на сьогодні ці питання у рамках теорії державно"

го управління освітою залишаються ще малодослідже"

ними. Зокрема, Т. Лукіна обгрунтовує доцільність оці"

нювання результативності державного управління які"

стю ЗСО за показниками її соціальної ефективності.

Відповідно до такого розуміння всі визначені критерії

соціальної ефективності державного управління якістю

ЗСО дослідниця поділяє на групи за такими ознаками:

критерії кадрового потенціалу, створення умов діяль"

ності, спрямованості державно"управлінської діяльності

та її організації, критерії впливу на освітнє середовище

і результативності системи ЗСО [11].

Аналогічно Н. Волкова, аналізуючи сукупність чин"

ників визначення ефективності державного управління

освітою, вважає, що ефективність виявляється в реалі"

зації публічно заявлених цілей, прописаних у норматив"

но"правових актах та державних програмних докумен"

тах [6, с. 8]. На нашу думку, такі підходи до виявлення

ефективності державного управління освітою видають"

ся недостатніми, оскільки проголошені цілі можуть бути

неадекватними щодо абсолютного розвитку освіти, ко"

н'юнктурними чи навіть неправильними з точки зору інте"

ресів суспільства. Погоджуємося з висновком Л. При"

ходченко, що "ефективність є багатоаспектним понят"

тям, визначається різними критеріями, оскільки покли"

кана відобразити відносини різних аспектів діяльності:

продукту і ресурсів, результату і витрат, результату і

цілей, результату і потреб, корисності та витрат. Це по"

требує особливих способів узгодження критеріїв між

собою, пошуку їх компромісу" [14, с. 13].

Такому розумінню відповідають праці Е. Ханушека,

в яких оцінка ефективності освіти грунтується на теорії

людського капіталу, відповідно до якої знання і квалі"

фікація працівників розглядаються як капітал, що при"

носить дохід, а витрати часу і засобів на здобуття цих

знань і навичок — як інвестиції в нього. Разом з тим,

глибокий економічний аналіз взаємозв'язку якості осв"

іти і соціально"економічного розвитку країни на основі

макропоказників, що їх характеризують, запропонова"

ний у працях Е. Ханушека, також, на наш погляд, не є

відповідним глибинній сутності освітніх процесів. Адже

ефективність освіти і відповідно державного управлін"

ня нею залежить як від суспільних макропроцесів, так і

від мікропроцесів, що відбуваються у шкільному класі,

зрештою, на рівні індивідуального відношення "Учитель

— Учень". Тому при визначенні ефективності держав"

ного управління освітою потрібно, на наше глибоке пе"

реконання, враховувати досягнуту сумарну ефек"

тивність навчання у шкільних класах кожного загально"

освітнього навчального закладу (ЗНЗ) країни з навчаль"

ного предмета чи їх сукупності [17].

На підтвердження такої тези нагадаємо, що Б. Гав"

рилишин, обговорюючи проблему визначення показ"

ників ефективності суспільств, зауважує, що хоча осві"

та є сферою, яка має досить точні показники щодо її

ефективності, водночас статистичні дані не можуть оц"

інити якість і корисність навчання за критеріями вели"

чини розриву між необхідними знаннями і можливістю

їх прибуткового застосування, розбіжності між прагнен"

нями як неминучим побічним результатом освіти та їх
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реалізацією; сприяння системи освіти спроможності

всієї нації запозичувати досвід інших суспільств. Зок"

рема, така спроможність, стверджує Б. Гаврилишин,

"стала вирішальним "мірилом" суспільної ефективності.

Стисло це можна викласти так: "Коли швидкість оволо"

діння новими знаннями перевищує темпи змін, резуль"

татом є прогрес, а в іншому разі — хаос" [7, с. 206].

Наукової експлікації понять "величина розриву між

необхідними знаннями і можливістю прибуткового зас"

тосування", "спроможність системи освіти сприяти всій

нації запозичувати досвід інших суспільств", "темпи

змін", "швидкість оволодіння новими знаннями" і, зок"

рема, "швидкість освіти" нам віднайти не вдалося, ймо"

вірніше за все, її ще й немає. Це лише метафори, які

належить перевести в ранг чітких понять і уявлень. Як

відомо, швидкість — це шлях, поділений на час його

проходження. Тоді швидкість освіти — це певна кіль"

кість знань, здобутих учнем за одиницю часу. Щоб ви"

міряти швидкість української шкільної освіти, потрібно

провести багато емпіричних досліджень, і лише тоді ми

зможемо розв'язувати науково обгрунтовано пробле"

ми ЗСО — її тривалість, її зміст, обсяг ресурсів, які не"

обхідно суспільству виділяти на школу. Отже, без нау"

ково обгрунтованого індикатора швидкості освіти ми не

зможемо і визначено говорити про ефективність дер"

жавного управління нею.

Важливим етапом у розвитку системи освіти Украї"

ни стало запровадження процедур вимірювання її

якості, в тому числі шляхом зовнішнього незалежного

оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень учнів"випуск"

ників ЗНЗ [13]. Проте з точки зору оцінювання резуль"

тативності державного управління якістю ЗСО дані ЗНО

в існуючому форматі не дають головного — визначен"

ня "швидкості" української шкільної освіти.

Пошуком відповіді про "швидкість" української

шкільної освіти є створення національної системи мо"

ніторингу якості освіти важливого аспекту подальшого

розвитку вітчизняної освіти. Незважаючи на те, що по"

літичне завдання щодо створення національної системи

моніторингу якості освіти на основі критеріїв держав"

членів ЄС та забезпечення участі ЗНЗ у міжнародних

вимірюваннях якості освіти ставилося двічі в Указах

Президента України в 2005 р. [2] та в 2008 р. [1], фак"

тично система моніторингу якості освіти ще й досі не

створена, а участь України у міжнародних порівняльних

дослідженнях якості освіти епізодична.

Об'єктивною причиною цього є недостатня розроб"

леність проблеми визначення ефективності навчання,

про що свідчить її обмежене висвітлення у науковій літе"

ратурі. Дискусійним залишається питання і про критерії

ефективності. Водночас у ході модернізації освіти ви"

магається найширше "використання ефективних методів

навчання", хоча для вибору найбільш ефективних і прий"

нятних педагогічних методик і технологій відсутній

інструмент для оцінки їхньої ефективності, яка дозво"

ляла б порівнювати кілька альтернатив.

У зв'язку з цим О.А. Шевченко і О.С. Шевченко

піддають справедливій критиці найпоширеніший підхід

виведення поняття ефективності навчання із самого про"

цесу навчання за показниками, що характеризують не

тільки результати навчання, але і його організацію, кад"

ровий склад, суб'єктивне ставлення учнів до занять

тощо. Якщо погодитися з цим підходом, то ефективність

роботи доведеться визначати за кількістю проведених

заходів, залученню в них учнів тощо [18]. Такий підхід і

застосовано при створенні системи оцінювання украї"

нських ЗНЗ "Рейтинг", за якої не аналізуються особис"

тісне зростання учнів упродовж навчання.

Проведений аналіз літератури показує, що під ефек"

тивністю навчання звичайно розуміється відношення

досягнутих результатів до поставленої мети при деяких

обмеженнях, таких, наприклад, як тривалість навчання,

кваліфікація викладачів тощо. Визначена в такий спосіб

ефективність, погодимося з думкою О.А. Шевченко,

О.С. Шевченка, має надлишкову абстрактність і в біль"

шості випадків скористатися нею при аналізі конкрет"

ного процесу навчання неможливо, що приводить до

необхідності запровадження безлічі окремих показ"

ників ефективності (наприклад, глибина знань, що ха"

рактеризується числом усвідомлених істотних зв'язків

даного знання з іншими, що співвідносяться з ним;

дієвість знань, що передбачає готовність і вміння учнів

застосовувати їх у подібних і варіативних ситуаціях; си"

стемність, зумовлена як сукупність знань у свідомості

учнів, структура якого відповідає структурі наукового

знання; усвідомленість знань, що виражається в ро"

зумінні зв'язків між ними, шляхів одержання знань,

умінь їх доводити [18]). Звичайно, не всі критерії ефек"

тивності можуть бути оцінені кількісно, хоча переваги

кількісної оцінки очевидні. У зв'язку з цим заслуговує

на увагу спосіб оцінювання індивідуального прогресу

учня за критерієм знання з предмета, який запропону"

вали ці дослідники. Коефіцієнт ефективності навчання

Ке вони пропонують визначати за такою формулою:

Ке = (Vкінц — Vпоч)/(Vповн — Vпоч),

де Vпоч — обсяг первісних знань учня, встановле"

ний перед процесом навчання; Vповн — повний обсяг

знань, що запланований для засвоєння; Vкінц — обсяг

знань, здобутий учнем наприкінці процесу навчання [18,

с. 79].

Пропонований коефіцієнт ефективності навчання

залежить від трьох параметрів і має надзвичайно про"

стий зміст: він показує, яка частина необхідного обсягу

знань була засвоєна. Адже коефіцієнт ефективності є

відношенням різниці кінцевого і початкового обсягів

знань (тобто обсяг того пробілу в знаннях, що вдалося

усунути в результаті проведеної роботи) до різниці по"

вного і початкового обсягів знань (тобто того обсягу

пробілу в знаннях, що повинен був бути ліквідований).

Такий вибір показника ефективності зумовлюється

необхідністю, щоб він залежав не тільки від засвоєно"

го обсягу знань, але і від того, наскільки він близький

до повного обсягу, а також від первісного обсягу знань,

тому що досягнення того самого рівня знань при різних

рівнях первісних знань говорить про різну ефективність.

Така проста формалізована процедура визначення кван"

тифікованої оцінки ефективності навчального процесу

потребує для свого використання додаткових даних:

необхідно, по"перше, вибрати одиницю вимірювання

знання; по"друге, визначити початковий і кінцевий рівні

знань.

Погодимося з згаданими вище авторами, що в за"

гальному випадку вибрати підходящу одиницю виміру

знань надзвичайно важке завдання, яке остаточно не
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вирішене і дотепер, але в більшості випадків адекват"

ним, на їхню думку, є вимірювання знання так званими

"інформативними одиницями". Інформативною одини"

цею вони називають "одну з основних значеннєвих оди"

ниць тексту, повідомлення тощо" [18].

Використання запропонованого підходу дозволяє

квантифікувати будь"який критерій ефективності, що

істотно спрощує їхню подальшу інтеграцію в узагаль"

нений критерій. Отже, видається доцільним використан"

ня запропонованого критерію для оцінки індивідуаль"

них норм навчання. Роль учителя, що забезпечує режим

розвитку, полягає не в оцінці учня на основі порівняння

його з іншим учнем, а в створенні умов для самооцінки

учнем своїх досягнень, узгоджуваної потім з оцінкою

вчителя.

Щоб уникнути незручного оперування абсолютни"

ми числами інформативних одиниць, обсяг знань до"

цільно оцінювати у відносних одиницях, роблячи нор"

мування за кількістю виділених за даною темою інфор"

мативних одиниць та проводячи відповідну статистичну

обробку.

Не будемо вдаватися до деталізації як статистичної

обробки, так і дискусії про "інформативні одиниці" тек"

сту чи освітнього знання. Припустимо, що принципово

можливо встановлювати номенклатуру тих порцій знань,

компетентностей, інших результативних одиниць, яки"

ми можна вимірювати ефективність навчального проце"

су і якими планується постачати учнів системи ЗСО, та

провести обчислення обсягів указаних параметрів.

За вказаних передумов, встановлена таким чином

принципова формула "коефіцієнта ефективності навчан"

ня" може не лише описувати успішність індивідуально"

го навчання, але й слугувати схемою для визначення

"коефіцієнта ефективності" усієї системи ЗСО чи пев"

них її етапів. Для цього потрібно уточнити цю схему з

урахуванням, що Vпоч — це обсяг первісних знань кон"

тингенту учнів; Vкінц — обсяг знань наприкінці процесу

навчання; Vповн — повний обсяг знань, що повинен бути

засвоєний, є змінними величинами, які є і мають бути

різними для різних груп учнів. Припустимо, що система

державного управління ЗСО вміє вимірювати такі пара"

метри: Vпоч.зсо — обсяг первісних знань, з якими при"

ходять усі учні в перший клас системи ЗСО; Vповн.зсо

— повний обсяг знань, що повинен бути засвоєний ними

в системі ЗСО з урахуванням профільності навчання,

індивідуальних особливостей та цілями державної ос"

вітньої політики; Vкінц.зсо — обсяг знань наприкінці

процесу навчання, який встановлюється, наприклад, за

процедурами ЗНО. Тоді "знаннєвий коефіцієнт ефектив"

ності" усієї системи ЗСО визначатиметься за такою фор"

мулою:

Кеф.зсо = (Vкінц.зсо — Vпоч.зсо)/

/(Vповн.зсо — Vпоч.зсо).

Звичайно, проблемою залишається коректне вимі"

рювання обсягів знань, що фігурують у цій схемі, проте

методологічні засади такого вимірювання повідомлені

у працях С. Клепка [10, с. 157—203], А. Прокопенка [15].

Водночас ця проблема є технічно вирішуваною при за"

стосуванні комп'ютерних моделей стратегічного плану"

вання і розвитку курикулуму, які розроблені в рамках

програм ЮНЕСКО та програми розвитку мови освітньо"

го моделювання [8]. Разом з тим, якщо навіть не вда"

сться розробити практично доцільну процедуру каль"

куляції навчального контенту для потреб ЗСО — впро"

вадження такого гіпотетичного індикатора, як "знаннє"

вий коефіцієнт ефективності", здатне допомогти струк"

турувати всю систему явних індикаторів якості і розвит"

ку ЗСО. Такий метод опосередкованого вимірювання в

соціальних дослідженнях використовується уже давно

[3, с. 282—300].

Зрозуміло, що ефективність системи освіти зроста"

тиме при наближенні обсягу здобутого знання до обся"

гу "запланованого знання" або при перевищенні здобу"

тим знанням "запланованого знання". Таке визначення

"знаннєвого коефіцієнта ефективності" системи ЗСО

буде коректним за умови коректних визначень знаннє"

вих одиниць (бітів, уроків, інформативних одиниць, кон"

цептів, компетентностей тощо), за допомогою яких про"

водитиметься облік обсягів знань, та наявності механі"

зму встановлення як їхньої необхідності, так і наявності

в змісті освіти інших країн.

Термін "знання" в цьому контексті інший, ніж його

розуміють розробники тестових технологій, які знанням

визнають факт підкреслення учнем правильної відповіді

в бланку теста. Знання розглядається нами як елемент

інтелектуального і культурного потенціалу (капіталу)

особистості з модусами "свободи", "сили", "влади", в

який включаються і відповідні компетентності. Тобто

знання є тоді, коли воно компетентнісне.

Аналогічно до вказаного способу визначення "знан"

нєвого коефіцієнта ефективності" системи ЗСО можуть

бути визначені рівні ефективності державного управлін"

ня освітою щодо рівня здоров'я учнів, рівнів збагачен"

ня інтелектуального, культурного чи соціального потен"

ціалу (капіталу) особистості.

Перед тим як визначати "знаннєвий коефіцієнт

ефективності" системи ЗСО, перелік і обсяг запланова"

них для освіти знаннєвих одиниць має пройти експерт"

ну процедуру встановлення їх відповідності за критері"

ями необхідності і достатності оволодіння ними учнем

для успішної його життєдіяльності. "Знаннєвий ко"

ефіцієнт ефективності" системи ЗСО, як і обсяг змісту

ЗСО, потрібно порівнювати з відповідними даними ін"

ших країн і встановлювати ту частку обсягу вітчизняних

"знаннєвих одиниць", які включені до змісту ЗСО й інших

держав.

На перший погляд, запропонований "знаннєвий ко"

ефіцієнт ефективності" системи ЗСО через визначення

обсягів запланованого і здобутого знання в системі ЗСО

є абстракцією, що не бере до уваги багато інших фак"

торів освіти — її фінансування, інфраструктуру, інсти"

туційний стан, кадровий потенціал тощо. Проте він є

чутливим до їх рівнів (які можна вимірювати традицій"

ними показниками на зразок "кількість учнів на один

комп'ютер" тощо). Бо рівень "матеріалу" системи, в яко"

му відбувається навчальний процес, може бути як не"

достатнім для успішного навчання, так і надлишковим,

на що "знаннєвий коефіцієнт ефективності" відразу про"

реагує своєю зміною.

Відношення витрат на освіту до "знаннєвого коефі"

цієнта ефективності" показуватиме вартість одиниці

здобутої ефективності тієї чи іншої системи ЗСО.

Однією із головних проблем сучасного державно"

го управління ЗСО в Україні є ігнорування проблеми
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вимірювання обсягу і цінності знань, що впроваджують"

ся в системі ЗСО. Проголошуючи декларативно знання

як глобальний критерій розвитку ЗСО в різноманітних

варіаціях, разом з тим знання не визнається головним

критерієм розвитку ЗСО як вершина критеріального

дерева, що підкоряє собі всі інші критерії розвитку і

функціонування освіти.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз наукового осмислення фено"

менів ефективності державного управління освітою та

ефективності системи освіти надав можливість встано"

вити наявність різних методологічних підходів до їх виз"

начення, що, в свою чергу, приводить до різних концеп"

туальних підходів до методик оцінювання такої ефек"

тивності.

Для визначення ефективності системи ЗСО пропо"

нується розроблення інтегрального показника — "знан"

нєвого коефіцієнта ефективності" системи ЗСО, що уза"

гальнює та акумулює сукупність різних показників та

індикаторів освітнього кругообігу якості. При гіпотетич"

ному припущенні, що система державного управління

ЗСО вміє вимірювати обсяги знань, які циркулюють в

системі ЗСО (в бітах, уроках, інформативних одиницях,

компетентностях тощо) — як в його індивідуальних но"

сіїв (учнів), так і в групових цей "знанєвий коефіцієнт

ефективності" системи ЗСО (чи її будь"якої підсистеми)

визначатиметься як відношення обсягу здобутого знан"

ня в системі ЗСО до обсягу запланованого для здобут"

тя знання.

Перспективою подальших досліджень є вимірюван"

ня обсягу і цінності знань, які впроваджуються в сис"

темі ЗСО для практичного оцінювання ефективності

шкільної освіти.
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