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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні політичні та соціально#економічні перетво#
рення в українській державі ставлять перед освітньою
галуззю нові завдання, пов'язані, в тому числі, з теоре#
тико#методологічним обгрунтуванням необхідності
вдосконалення механізмів державного управління сис#
темою середньої екологічної освіти в країні.
Переосмислення складових освіти, її ключових ха#
рактеристик державного стандарту освіти, екологічної
свідомості учнів та необхідність умов існування ме#
ханізмів державного управління в українській освітній
системі, а особливо розвитку управління екологічної
освіти. Освітні складові пов'язані з загальними транс#
формаціями в суспільстві, появою нових парадигм
управління, зміною ролі освіти в українському
суспільстві й новою якістю фінансових субвенції. Дос#
лідження елементів, факторів, умов і суперечностей дер#
жавного управління розвитком екологічної складової у
різних сферах людської життєдіяльності дозволяє ви#
робити загальну стратегію майбутніх перетворень,
сформулювати відповідні рекомендації, дати соціаль#
ний прогноз позитивних змін.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам екологічно здорової взаємодії су#
спільства з природою присвячено низку праць все#
світньо відомих вчених, як#от В. Вернадський, А. Га#
бор, Б. Коммонер, О. Леопольд, Дж.П. Марш, А. Той#
нбі, Л. Чайнт, А. Швейцер та ін. Вивчення екологіч#
них проблем управління відбувається неоднозначно,
про що свідчать різні підходи та погляди на сучасну
екологію. Зокрема це те, що екологія визнається кон#
кретно#науковою дисципліною біологічного профілю:
В. Бровдій, О. Гіляров, М. Голубець, Р. Дажо, Ч. Ел#
тон. Інша група вчених надає екології статус комплек#
сної проблеми, в реалізації якої повинні брати участь
всі фундаментальні науки як природничого, так і гу#
манітарного профілів (А. Арманд, М. Будико, Р. Гар#
ковенко, Е. Гірусов, А. Горєлов, І. Забєлін, М. Кисе#
льов, І. Круть, В. Крисаченко, М. Макарчук, О. Пла#
хотнік та ін.). Отже, зусилля зарубіжних та вітчизня#
них вчених спрямовані на узгодження управлінсько#
го, економічного, соціального та екологічного аспек#
тів розвитку суспільства.

Інвестиції: практика та досвід № 6/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення ефективності застосуван#
ня фінансового механізму державного управління че#
рез формулу розподілу освітньої субвенції, що формує
основні засади освітньої реформи в умовах нової ук#
раїнської школи.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За оцінками фахівців, загальні негативні тенденції,
які спостерігаються в системі освіти, впливають і на стан
екологічної освіти. В роботі [6] нами доведено, що сис#
тема екологічної освіти в Україні продовжує бути фраг#
ментарною, слабкою концептуально, декларативною, а
отже, неефективною. Критичний стан середньої еколо#
гічної освіти викликаний: незнанням і руйнуванням на#
родних традицій раціонального природокористування;
недооцінкою екологічних знань у системі освіти; відсут#
ністю необхідної законодавчої бази; недостатньою
відповідальністю виконавчих структур; відсутністю кон#
тролю за виконанням прийнятих рішень; слабким мате#
ріально#технічним та методичним забезпеченням на#
вчально#виховного процесу; недосконалою системою
навчання і перепідготовки кадрів; відсутністю держав#
ної підтримки діяльності громадських формувань, мо#
лодіжних організацій та інших структур, які займають#
ся екологічною просвітою [1].
Новим кроком у формуванні ефективної системи
управління екологічною освітою визначено державно#
громадську модель управління, започатковану Дер#
жавною національною програмою "Освіта" (Україна
ХХІ століття). Для реалізації цієї моделі окреслено по#
вноваження центральних і місцевих органів управлін#
ня, органів громадського самоврядування, наголо#
шується на необхідності створення системи державно#
громадської оцінки діяльності навчально#виховних
закладів, що підтверджує намір держави щодо деле#
гування окремих управлінських повноважень гро#
мадському сектору.
Більш обгрунтовано модель управління освітою
оцінюється в Концепції державної програми розвитку
освіти на 2010—2025 роки. В цій Концепції окреслю#
ються першочергові напрями вирішення проблем дер#
жавно#громадського управління освітою. Однак потре#
бує уточнення форма всебічної підтримки та сприяння
активній діяльності численних громадських інституцій,
в тому числі і фінансового механізму управління.
Фінансові механізми державного управління мають
своєрідні характеристики, обумовлені конкретним сус#
пільним устроєм. Структури стійких соціальних зв'язків
у рамках тієї чи іншої системи визначаються прийнятою
в суспільстві сукупністю інституційних соціальних норм
і засобів соціального контролю, що накладають певні
обмеження на зміст і характер соціальних дій і взаємо#
дію людей. Упродовж багатьох років дослідження про#
блем державного управління були зосереджені на по#
шуку ідеальної управлінської моделі, що працює неза#
лежно від тимчасового та ситуаційного контексту. Така
технократична версія управління сьогодні втрачає до#
міна нтне положення . Нині до числа актуальних
напрямів наукових досліджень в освітній галузі необхі#
дно віднести:

— зміну професійних настанов, компетенцій суб'єк#
тів управління; механізми одержання кінцевого резуль#
тату з найменшими суспільними витратами й втратами;
— удосконалення управлінських знань і практик у
випереджальному режимі стосовно внутрішнього й зов#
нішнього середовища;
— соціальну відповідальність; збільшення частки
аналітичних, інформаційних, прогностичних методів
управління як органічної частини духовно#культурної
сфери суспільства.
Досить часто екологічна освіта орієнтована пере#
важно на передачу спеціальних знань, головним чином
у галузі теоретичних основ фундаментальної і приклад#
ної екології, а не на вміння аналізувати і використову#
вати ці знання у житті. Базові питання з проблем еко#
логії та охорони природи розглядаються в шкільних
предметах природничого змісту таких, як "Географія",
"Хімія", "Фізика", в курсах біології "Наш край", "Біоло#
гія рослин", "Біологія тварин", "Біологія людини", "За#
гальна біологія" та "Основи екологічних знань" тощо.
Однак, ці курси пропонують тільки теоретичні знання і
майже не передбачають практичної діяльності, завдяки
якій діти могли б набути корисних навичок проведення
екологічних досліджень, природоохоронних акцій,
пізнати навколишній світ. Склалася ситуація, коли отри#
мані у школі знання відмежовані від повсякденного
життя та існують самі по собі.
Одним із пріоритетних напрямів сучасної держав#
ної освітньої політики в Україні є забезпечення рівного
доступу до якісної середньої екологічної освіти, в струк#
туру якої окремим пунктом повинна йти екологічна осві#
та дитини. На різних етапах суспільного розвитку
сутність, характер, умови провадження управлінських
функцій зумовлювалися певними чинниками, які набли#
жали цей процес до впливу громадськості й віддаляючи
від впливу держави, або навпаки — підносили держав#
ний контроль на пріоритетне місце, позбавляючи гро#
мадськість будь#якої можливості втручатись у діяльність
навчальних закладів.
Усе більше система управління освітою характери#
зується багатофакторністю, різноманітною палітрою
впливів суб'єктів управління, яких об'єднує загальна
мета, децентралізованістю з розгалуженими горизон#
тальними зв'язками. Ця система управління більш стійка
до руйнівних впливів, здатна до самоорганізації та са#
морегуляції. Виходячи з цього виникає потреба в дер#
жавному функціонуванні освітньої сфери, до якого на#
лежать законодавство, державні програми розвитку,
позиції держави в розподілі та перерозподілі національ#
ного доходу. Підвищується роль управлінського кон#
сультування як професійної діяльності.
У концепції нової української школи розглянуті фун#
даментальні засади для формування нової освітньої
субвенції на основі змін у бюджетному кодексі у 2014 році.
Така реформа створила в Україні сучасну систему
фінансів місцевого самоврядування з чітким переліком
доходів органів місцевого самоврядування (ОМС) —
податкові надходження, власні доходи, субвенції
(цільові трансфери) та дотації (не цільові трансфери) та
формули їх розподілу. Бюджетним кодексом передба#
чено дві субвенції в сфері освіти, а саме, освітня суб#
венція для загальної середньої освіти, що спрямовуєть#
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ся районам, містам обласного значення та об'єднаним
громадам та субвенція на підготовку робітничих кадрів,
що спрямовується областям [4]. Така структура дає змо#
гу чітко сформувати механізми державного управління
саме екологічною освітою продовж всього терміну на#
вчання дитини, але у 2016 році ця освітня субвенція була
скасована, тому що не мала чіткої структури на навчаль#
но#методичну базу за предметами.
Саме тому, досліджуючи питання державного управ#
ління екологічною освітньою галуззю на базі середньої
освіти, слід обов'язково з'ясувати, на скільки ефектив#
но функціонують механізми державного управління в
новій освітній субвенції. При цьому слід приділити ок#
рему увагу формування освітньої децентралізації.
Поточна формула розподілу освітньої субвенції є
формулою "на учня". Це означає, що освітня субвенція
розподіляється районам, містам обласного значення та
об'єднаним громадам на базі кількості учнів, що нале#
жать до різних груп з різними асоційованими до них
коефіцієнтами та іншими факторами. Важливо наголо#
сити, що багато формул розподілу освітніх субвенцій в
країнах перехідного періоду використовують додаткові
фактори, як от, склад педколективу в Польщі, єдина
ставка надбавки до суми на учня в Македонії [4]. На наш
погляд, до цієї формули в Україні, як один з елементів,
слід ввести середню екологічну освіту.
Українська формула розподілу цільового бюджету
є формулою "згори — вниз". Це означає, що для кож#
ної групи учнів, наприклад, шкіл інтернатів, формула пе#
редбачає окремий коефіцієнт або вагу, що відповідає
різній вартості надання освіти різним групам учнів. Для
кожного району кількість учнів обраховується через до#
давання учнів усіх груп, що передбачені формулою, по#
множених на коефіцієнт для них.
Vo=(Ho x (Uoi x Ki + Uogi x Kgi) x (Kvznz /Kwznz)) + (Ho x
(Uptnz x Kptnz + Uptnzg x Kptnzg) × Кptekol,
де Vo — обсяг розподілу освітньої субвенції на за#
гальну кількість учнів з обласного бюджету;
Ho — фінансовий норматив бюджетної забезпече#
ності одного учня з предмету;
Uoi — охоплення кількості учнів та вихованців за#
гальноосвітніх шкіл навчальними предметами;
Ki — коефіцієнт охоплення навчально#методичним
забезпеченням учнів та вихованців загальноосвітніх
шкіл на плановий бюджетний період за предмет (пред#
метами), де Ki дорівнює 1,3;
Uogi — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх
шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким нада#
но статус гірських;
Kgi — коефіцієнт приведення кількості учнів та ви#
хованців загальноосвітніх шкіл, яким надано статус
гірських, у відповідність з кількістю учнів загально#
освітніх шкіл. На планований бюджетний період, де Kgi
дорівнює 1,625;
Kvznz — коефіцієнт вирівнювання, що застосовуєть#
ся у перехідний період залежно від значення коефі#
цієнта зміни видатків на оплату праці з нарахуваннями
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів. На планований бюджетний період Kvznz дорів#
нює 1,78767925;
Kwznz — коефіцієнт зміни видатків на оплату праці з
нарахуваннями педагогічних працівників загально#
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освітніх навчальних закладів i#тої адміністративно#те#
риторіальної одиниці у планованому бюджетному пе#
ріоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує
поточному;
Uptnz — кількість учнів, які здобувають повну загаль#
ну середню освіту у професійно#технічних та інших на#
вчальних закладах (крім учнів професійно#технічних та
інших навчальних закладів, що розташовані у населе#
них пунктах, яким надано статус гірських, та закладів,
що розташовані у містах обласного значення — облас#
них центрах), станом на 1 січня року, що передує пла#
нованому;
Kptnz — коефіцієнт приведення кількості учнів, які
здобувають повну загальну середню освіту. На плано#
ваний бюджетний період Kptnz дорівнює 1;
Uptnzg — кількість учнів, які здобувають повну загаль#
ну середню освіту у професійно#технічних та інших на#
вчальних закладах, що розташовані у населених пунк#
тах, яким надано статус гірських (крім закладів, що роз#
ташовані у містах обласного значення — обласних цен#
трах), станом на 1 січня року, що передує планованому;
Kptnzg — коефіцієнт приведення кількості учнів, які
здобувають повну загальну середню освіту у професій#
но#технічних та інших навчальних закладах, що розта#
шовані у населених пунктах, яким надано статус
гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно#
технічних та інших навчальних закладів, які здобувають
повну загальну середню освіту. На планований бюджет#
ний період Kptnzg дорівнює 1,25.
На нашу думку, у запропонованій формулі не вис#
тачає показників, які б торкались саме якості надання
освітньої послуги за її компонентами. Це не дає можли#
вості об'єктивно розподіляти фінансові складові за те#
риторіальними принципами та виконання якісної систе#
ми знань в усіх куточках країни. Саме тому, на нашу дум#
ку, необхідно впровадити коефіцієнти які б надавали
можливість структурувати розподіл коштів за предме#
тами. Також слід зауважити що ефект застосування по#
винен залежати від коефіцієнтів якості освіти. Нами були
проаналізовано коефіцієнти фінансової складової,
Kptnz дорівнює 1, Kptnzg дорівнює 1,25, Ki дорівнює 1,3,
з розрахунку яких за фінансовою формулою освітньо#
го процесу, виходить що екологічної складової зовсім
немає, що не дозволяє на нашу думку коректно розра#
ховувати екологічну складову. Тому нами запропоно#
вано коефіцієнт розподілу фінансово#екологічної осві#
ти Кptekol.
Кptekol — коефіцієнт фінансового розподілу на еко#
логічний напрямок за рахунок державних коштів, на
плановий бюджетний період, де Кpteko дорівнює 1,30.
Отже, визначати необхідну кількість шкільних під#
ручників з екологічної спрямованості з чітким затверд#
женням критеріїв якості підручників, які відповідали б
світовим і європейським стандартам, віковим особли#
востям та іншим вимогам. Необхідно упровадити нові,
адекватні зміни в економічній системі, механізмів фінан#
сування та матеріально#технічного забезпечення щодо
проблеми розробки вітчизняних шкільних підручників і
поліпшення їх якості. Головна ідея яких полягає у зміні
процедури легалізації шкільної книги (надання їй
більшої прозорості, обов'язкове оприлюднення резуль#
татів експертизи підручника) та у передачі коштів дер#
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Таблиця 1. Пари міст і районів та коефіцієнти викладання екології

%
екологічної різниці
викладання між містом
та районом

%
загальна різниця

%
викладання екології

Район

%
викладання екології

Місто обласного
значення

освіти у професійно#тех#
нічних закладах, а Kptnz —
коефіцієнт приведення
кількості учнів які взагалі
здобувають середню ос#
Тип школи
віту, але в них зовсім
немає показників які б
стосувались саме впро#
вадження механізмів вик#
Учні у денних загальноосвітніх школах без
0,841
0,312
0,926 0,114
10%
36,5%
ладання екології для
гірських населених пунктів, шахтарських та малих
учнів, хоча з природничо#
міст, учнів у інклюзивних та спеціальних класах
міська місцевість
го циклу наявні такі кое#
Учнів у денних загальноосвітніх школах,
0,968
0,216
1,064 0,098
10%
45,37 %
фіцієнти розподілу кош#
розташованих у гірських населених пунктах міська
тів на предмети біологія,
місцевість
Учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл
0,430
0,037
0,290 -33%
90 %
хімія тощо (табл. 1) [4].
Бачимо, що коефіці#
Джерело: розраховано автором за даними Національної доктрини "Концепція розвитку освіти
єнти для шкіл, що знахо#
в Україні на період 2015—2025 роки".
дяться в районах, гір#
жавного бюджету районним (міським) органам держав# ських та негірських територій, є нижчими ніж для ана#
ного управлінням освітою, школам з метою надання їм логічних шкіл міст обласного значення. Виходячи з на#
більших прав у придбанні та використанні підручників. ведених даних у таблиці, слід приділити увагу відсотко#
Більш детальніший опис компонентів розподілу освіт# вому співвідношенню викладання предмету екологія на
ньої субвенції між закладами середньої освіти, надані у міському та районному рівні, тому що на класи у містах
постанові КМУ від 01 березня 2017 року № 114 [5]. З приходиться 3 години з екології, а в районі лише тільки
аналізу якої виходить що, загальна сума освітньої суб# 1 година. Але наведені статистичні дані не гарантують
венції ділиться на загальну кількість приведених учнів що дана формула працює.
Ki — охоплення учнів навчально#методичним забезпе#
Наприклад, коефіцієнти для учнів без батьківської
ченням, Ho — фінансовий норматив забезпечення учнів, опіки став застосовуватись незалежно від типу школи
Uoi — охоплення учнів шкіл навчальними предметами, (в 2003 році він був прив'язаний тільки до інтернатів та
тим самим формуючи норматив на одного учня. Це дуже сиротинців). Зрозуміло, що дослідження механізмів
подібно до польської формули розподілу субвенції, але державного управління екологічною освітою, безумов#
досить відмінно від литовської, що обчислює норматив но, повинно провадитися з використанням системного
на одного учня на базі індикаторів навчальних програм підходу, який обов'язково передбачає розгляд таких
та зарплатні вчителів. З іншого боку, на відміну від аспектів: структурна побудова, процеси функціювання,
польської формули, групи, для яких діє коефіцієнт, процеси розвитку. Виходячи з теорії системного підхо#
взаємовиключними, тобто коефіцієнти не сумуються. За# ду до механізмів державного управління та беручи до
галом поточна формула використовує 32 коефіцієнти, уваги ситуацію, що склалася з державним управлінням
де Uptnz — загальний коефіцієнт здобувачів середньої у нашій країні, слід зазначити, що вже сьогодні у цьому
Таблиця 2. Сильні та слабкі сторони освітньої субвенції, спрямовані на якість середньої ланки
Сильні сторони освітньої субвенції
1. Формула розподілу спрямована «на учня», вона
прозора, зрозуміла та передбачувана
2. Формула спрямована на зменшення різниці між
викладанням предметів у міській та районній
місцевості. Більше того, вона має гнучкість для
застосування різних підходів до різних районів
3. З розвитком формули з’являються гнучкі у
застосуванні коефіцієнти

Слабкі сторони освітньої субвенції
1. Через використання емпіричних розмірів класів формула не заохочує
до оптимізації мережі. Навпаки, усі зусилля, що вкладаються в
оптимізацію, призводить до збільшення розміру класів та падіння якості
освіти
2. Багато сільських шкіл є нефінансованими, що призводить до
відсутності повноцінного викладання предметів, а саме природничого
циклу (хімія, фізика, екологія)
3. Повна відсутність окремої субвенції на запровадження підручників як
з екології, так і низки інших предметів
4. Місцеві органи влади України вважають, що субвенція має покривати
абсолютно всі витрати на освіту, бо законодавство не визначає які статті
витрат можуть покриватись за її рахунок. Тому усі нестачі списують на
недостатність фінансування з державного бюджету, а не на
неефективність шкільної мережі на місцевому рівні
5. Відсутні програми екологічної освіти державних службовців. Це
негативно впливає на ефективність державного управління, в тому числі
в галузі охорони навколишнього середовища та використання
природних ресурсів в Україні. Тому необхідно вводити основи
екологічних знань в усі програми підвищення кваліфікації державних
службовців
6. Відсутній механізм ефективного розвитку екологічної освіти є
недостатність підручників, посібників, додаткових матеріалів, книжок
популярного характеру (оповідань, казок, нарисів), журналів,
телепередач, мультфільмів, художніх фільмів, соціальної реклами тощо,
які відповідали б сучасним вимогам і допомагали формувати у школярів
екоцентричний світогляд
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питанні негайного вирішення потребує низка завдань ме#
тодологічного характеру, а саме:
— створення базових компетентностей, котрі буде
формувати нова школа, та навичками, що будуть затре#
буваними на національному й міжнародному ринках
праці;
— формування вміння навчатися впродовж життя;
— створення і формування загальних компетентно#
стей у школярів, як#от: математична, інформаційно#циф#
рова, природничо#технологічна, соціально#громадянсь#
ка, культурна, екологічна;
— виявлення, ідентифікації, формалізації та класи#
фікації наявних суперечностей у державному управлінні
екологічною за типами, видами, формами тощо;
— дослідження динаміки розвитку суперечностей
державного управління екологічною освітою та, за мож#
ливості, їх прогнозування.
Тому у формулі освітньої субвенції, що застосо#
вується зараз, на нашу думку, є сильні та слабкі сторо#
ни таблиця 2.
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