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Дуна Н. Г., Кухар Е. І. Фінансові фактори розвитку сфери освіти в Німеччині
Метою статті є визначення ключових фінансових факторів розвитку сучасної сфери освіти в Німеччині. Обґрунтовано актуальність оптимі
зації фінансової підтримки цієї галузі як головного фактора підвищення рівня якості людського потенціалу. Визначено основні джерела фінансу
вання освіти Німеччини. Виявлено зацікавленість у підготовці висококваліфікованих працівників з боку як держави, так і приватних інвесторів 
та громадських організацій. Проаналізовано динаміку та структуру фінансової підтримки освітньої сфери. Розглянуто систему засобів адресної 
матеріальної допомоги учням і студентам. Виявлено прикладний та інноваційно спрямований характер державної політики у сфері освіти. Зро
блено висновок про те, що саме ефективне фінансування освіти як інноваційної сфери забезпечує високі темпи соціально-економічного розвитку 
та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Ключові слова: сфера освіти, ВНЗ, людський потенціал, інноваційність, фінансова підтримка, бюджет.
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Дуна Н. Г., Кухарь Э. И. Финансовые факторы развития сферы  

образования в Германии
Целью статьи является определение ключевых финансовых факто
ров развития современной сферы образования в Германии. Обоснова
на актуальность оптимизации финансовой поддержки этой отрасли 
как главного фактора повышения уровня качества человеческого по
тенциала. Определены основные источники финансирования образо
вания Германии. Выявлена заинтересованность в подготовке высоко
квалифицированных работников со стороны как государства, так и 
частных инвесторов и общественных организаций. Проанализирова
ны динамика и структура финансовой поддержки образовательной 
сферы. Рассмотрена система средств адресной материальной помо
щи учащимся и студентам. Выявлен прикладной и инновационно на
правленный характер государственной политики в сфере образова
ния. Сделан вывод о том, что именно эффективное финансирование 
образования как инновационной сферы обеспечивает высокие темпы 
социально-экономического развития и повышения конкурентоспособ
ности национальной экономики.
Ключевые слова: сфера образования, ВУЗ, человеческий потенциал, 
инновационность, финансовая поддержка, бюджет.
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The article is aimed at determining the key financial factors in the develop
ment of current education sphere in Germany. The topicality of optimizing the 
financial support for this sector as the main factor in improving the quality 
of human potential has been substantiated. The main sources of financing 
for German education have been defined. The article identifies an interest in 
training highly skilled workers on the part of both the State and private inves
tors along with public organizations. The dynamics and structure of finan
cial support for the education sphere were analyzed. The system of targeted 
material assistance to pupils and students was considered. The applied and 
innovation-directed nature of public policy in the education sphere has been 
identified. It has been concluded that the effective financing of education as 
an innovation sphere ensures a high rate of socio-economic development and 
the increased competitiveness of the national economy.
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Освіта, як ключовий фактор підвищення рівня 
людського потенціалу, на сьогоднішній день 
перетворюється у фундаментальний чинник 

соціально-економічного розвитку країн-лідерів. А 
створення ефективної системи освіти, зокрема вищої, 
неможливе без оптимізації фінансової підтримки цієї 
галузі. На наш погляд, саме в Німеччині створено ефек-
тивну систему фінансування освіти. Тому цінним з тео-
ретичної та практичної точок зору є узагальнення досві-
ду Німеччини щодо фінансових джерел, інструментів та 
напрямів інвестування розвитку цієї сфери. 

Питання, пов’язані з дослідженням економічної 
сутності освіти та її впливом на розвиток суспільства, 
розглянуто в наукових працях таких учених, як І. Гри-
щенко, В. Кремінь, В. Луговий, А. Загорій, М. Ніколай-
чук, Н. Ничкало, Н. Шифріна, Т. Яровенко та інші. Про-
блемам фінансування освіти присвячені дослідження  
І. Кичко, М. Курко, О. Кушеєвої, В. Никифоренко, Т. Пав-
лової, С. Рибчинської, Е. Скоблевої, Г. Чекаловської та ін. 
Зарубіжні моделі фінансування освіти аналізувалися ба-
гатьма науковцями пострадянського простору. Узагаль-
нення досвіду функціонування галузі освіти Німеччини 
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представлено в працях Х. Барца, П. Брандта, Ф. Воль-
фа, Б. Нагеля, Е. Нуіссла, П. Фаульстіха, Е. Хаберзета,  
К. Хюфнера, Р. Яйха й ін. Проте слід зазначити, що ні-
мецький досвід фінансування освітньої сфери вивчений 
недостатньо, що і зумовило вибір теми дослідження.

Тому метою статті є визначення ключових фінан-
сових факторів розвитку сучасної сфери освіти в Німеч-
чині.

К. Хюфнер вважає, що з середини 90-х років ми-
нулого століття німецька система освіти опинилася під 
натиском реформ, спрямованих на впровадження в цей 
сектор ринкових механізмів для посилення конкуренції 
на рівні держави, земель та окремих освітніх установ. 
Актуальними були такі питання, як інституційна авто-
номія, формування профілів, розробка еталонів та мето-
дики рейтингів, акредитація та оцінка, відповідальність 
та показники якості та результативності тощо [9].

Усвідомлюючи важливість сфери освіти як одного 
з головних рушіїв соціально-економічного роз-
витку країни, Німеччина зосередила свою увагу 

на підтримці, зокрема фінансовій, саме цієї галузі.
Для порівняння, у Німеччині витрати на освіту 

в 2 рази перевищують витрати на військові потреби,  
а всі інвестиції в розвиток людини більше військових 
витрат у 15–20 разів. У 2015 р. Німеччиною було витра-
чено 275,8 мільярдів євро на освіту, дослідження і науку. 
Це на 8,8 млрд євро, або 3,3% більше, ніж у 2014 р. Такого 
результату вдалося досягти, зокрема, за рахунок розши-
рення дитячих дошкільних установ, а також збільшення 
витрат на дослідження і розробки [3].

Державні видатки складають близько чотирьох 
п’ятих загальних витрат на освіту. Більшу частку інве-
стицій в освіту вкладають земельні уряди, проте питому 
вагу мають також муніципалітети, федеральний уряд і 
приватний сектор (рис. 1).

ному і місцевому. Основним джерелом державного фі-
нансування освіти є бюджети земель. З них формуються 
безпосередньо бюджети навчальних закладів та інших 
установ, що залучені до фінансової підтримки освітньо-
го процесу.

Відповідальність за систему вищої освіти, згідно з 
Конституцією Німеччини, теж лежить на регіональних 
земельних урядах. Основним є принцип автономності 
ВНЗ. Проте законодавчо вони як у сфері фінансування, 
так і безпосередньо в управлінні спираються на Земель-
ні акти вищої освіти [8].

У землях університети інкорпоровані в державну 
адміністрацію як громадські асоціації по лінії бюджету, 
економіки та персоналу. У сфері викладання та наукових 
досліджень вони вільні та мають право на самовряду-
вання. Річний бюджет університетів формується бю-
джетами земель і затверджується їхніми парламентами. 
Сюди входять насамперед поточні витрати, заробітна 
плата, матеріали, витрати на навчання та наукові до-
слідження. Великі вкладення в капітальне будівництво 
та дороге наукове обладнання субсидуються в рівних 
ча стинах федеральним урядом і землями. Рішення при-
ймаються на підставі рекомендацій Ради з науки [4].

Розширення потреб ВНЗ (насамперед фінансових), 
що виходять за межі можливостей окремих земель, 
відбулося ще після Другої світової війни у зв’язку 

з розвитком вищої освіти в той час. Федеральний уряд 
Німеччини став усе ширше залучатися до фінансування 
діяльності ВНЗ. У 1969 р. статті фінансування універси-
тетських клінік і наукових досліджень було віднесено 
до складу витрат на вищу освіту. Надалі федеральному 
уряду було доручено переглянути законодавчі рамки і за-
гальні принципи вищої освіти. У 1976 р. був підписаний 
Акт основ вищої освіти. Після приєднання Німецької 
Демократичної Республіки у 1989 р. колишня централі-
зована академічна система Східної Німеччини була ре-
структурована і трансформована в плюралістичну мо-
дель у відповідності до рекомендацій Ради з науки [4].

Окрім безпосереднього державного бюджетуван-
ня освітніх закладів, у Німеччині дуже розвинена систе-
ма адресної фінансової допомоги учням і студентам.

Цільову групу для схем фінансової допомоги ста-
новлять діти з низьким соціальним статусом. Потенцій-
ні студенти мають декілька варіантів отримання фінан-
сової допомоги з різних джерел. 

Базова соціальна допомога для всіх мешканців 
Німеччини підраховується на основі потреб. За схемою 
федерального закону про сприяння освіті (ФЗСО) ця 
система поєднує різні типи підтримки: гранти, позики та 
спеціальну соціальну допомогу. Вона спрямована на під-
тримку тих, в кого немає необхідних грошових коштів 
для оплати навчання та житла. Кількість студентів, що 
отримують допомогу за цією схемою, протягом останніх 
20 років коливалася, проте зараз встановилася майже на 
тому самому рівні, що й на початку 1990-х років (рис. 3).

Усі студенти віком від 18 до 36 років, які навчали-
ся принаймні два роки у вищих навчальних закладах та 
склали необхідні іспити, можуть претендувати на пози-
ку для оплати навчання.

10,2%

53,4%
15,5%

20,5%

0,4%

Федеральний уряд
Земельні уряди

Приватний сектор
Іноземні інвестори

Муніципальні об’єднання

Рис. 1. Сучасна структура джерел фінансування  
освіти Німеччини

Джерело: складено за [4].

Рівень витрат на освіту в Німеччині з кожним ро-
ком поступово збільшується, зокрема з боку федераль-
ного уряду. Проте частка витрат на освіту у ВВП країни 
вже багато років тримається у межах 4% (табл. 1), що є 
досить високим показником.

На рис. 2 показано, що, крім абсолютних величин 
витрат, збільшуються також і витрати на одного жителя.

Фінансування освіти в Німеччині з боку держави 
здійснюється на трьох рівнях: федеральному, регіональ-

http://www.business-inform.net


БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’201758

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	з
ак

о
рд

о
н

н
И

Й
 д

о
СВ

ід

www.business-inform.net

таблиця 1

Витрати на освіту в Німеччині у 2000–2016 рр.

Органи влади
Рік

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Разом, млн євро 79 264 86 716 106 219 110 027 112 132 116 951 121 080 124 429 124 255

Федеральний рівень, млн євро 2 979 4 290 7 769 9 080 7 857 8 080 8 060 8 810 9 091

Федеральні землі, млн євро 59 617 64 393 75 039 77 722 80 641 83 723 86 715 88 491 88 036

Муніципальні утворення  
та об’єднання, млн євро 16 668 18 033 23 410 23 225 23 634 25 149 26 304 27 128 27 128

Частка у ВВП, % 3,7 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1

Джерело: складено за [6].

930 964 1052

1299 1345 1393 1448 1491
1541 1589

0
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1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рік

Витрати, євро

Рис. 2. Динаміка витрат на освіту в розрахунку на одного жителя, євро
Джерело: складено за [6].
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Рис. 3. Динаміка кількості студентів, що отримали допомогу за схемою ФЗСО у 1991–2012 рр., тис. осіб
Джерело: складено за [6].
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Допомога на дітей (Kindergeld) надається навіть 
протягом періоду їх навчання аж до досягнення ними 27 
років. Оскільки допомога прямо пов’язана зі студент-
ським статусом дітей, старших 18 років, вона повинна 
розцінюватися як непряма неспецифічна грошова допо-
мога, яка надається на основі оцінки сімейного стану. 

Окрім допомоги на дітей, сімейна фінансова під-
тримка здійснюється шляхом надання податкових пільг. 
Якщо сім’я має дитину, яка навчається, розмір оподаткова-
ного річного доходу батьків зменшується на певну суму.

Хоча існують два види допомоги сім’ям, скори-
статися можна лише одним з них. Податкові органи 
повинні самі визначити, який варіант є більш вигідним 
для сім’ї, та діяти відповідним чином. Зазвичай, варіант 
з податковими пільгами є вигідним тільки для сімей з 
високим доходом внаслідок високих граничних ставок 
податків за прогресивною системою оподаткування в 
Німеччині [4].

Вищі навчальні заклади Німеччини не надають 
гранти та стипендії, однак в країні діє ряд орга-
нізацій, які виділяють кошти на підтримку як ні-

мецьким, так і іноземним студентам, а також науковим 
співробітникам за результатами конкурсного відбору. 
Як правило, стипендії видаються на неповний цикл на-
вчання. Відбір проводиться за рядом критеріїв, серед 
яких пріоритет, як правило, віддається освіті, віку та 
громадянству. Зазвичай необхідними умовами підтрим-
ки іноземних студентів і наукових співробітників є зна-
ння німецької або англійської мови, успіхи в навчанні 
або дослідницькій діяльності та мотивація [1].

Основи сучасної системи підтримки молодих та-
лантів закладалися в Німеччині після Другої світової ві-
йни – наприкінці 1940-х – початку 1950-х років. Тоді було 
створено більшість фондів, що займаються підтримкою 
талановитих студентів і аспірантів, докторантів різних 
спеціальностей. Зараз усі вони організовані в мережу з 11 
установ – Begabtenförderwerke. У 2013 р. німецькі фонди 
видали студентам та науковцям 23 млн євро, у 2014 р. –  
майже 24 млн євро, у 2015 р. – 25 млн євро [6].

Прикладами такої підтримки є діяльність спеціа-
лізованих фондів у галузі освіти, культури та популяри-
зації німецької мови, Німецької служби академічних об-
мінів (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) 
та Інституту Гете (Goethe-Institut), політичних, релігій-
них, економічних фондів.

Наприклад, численні політичні фонди, крім іншо-
го, надають матеріальну підтримку обдарованим моло-
дим вченим у Німеччині та інших країнах, а також під-
тримують тісні контакти з колишніми стипендіатами. 
Крім того, вони проводять емпіричні та наукові дослі-
дження, організовують виставки, лекції, конференції, 
«круглі столи» та інші заходи [1].

Підтримкою особливо обдарованих молодих лю-
дей також займаються великі науково-дослідні устано-
ви, що існують в основному за рахунок відрахувань з 
державного та земельних бюджетів.

Федеральний уряд виділяє значні кошти на фінан-
сування закордонних стажувань студентів і аспірантів. 
Так, адміністративний бюджет DAAD, який фінансу-

ється Федеральним Міністерством закордонних справ,  
у 2015 р. склав 24 млн євро [5].

У ФРН приватний бізнес активно залучається до 
системи фінансування освіти. У цій країні реалізуються 
спільні програми ВНЗ і компаній з підготовки фахівців. 
Прикладом ефективної співпраці є центр професійної 
освіти концерну «Сіменс». Така взаємодія дозволяє 
більш продуктивно вести підготовку майбутніх фахівців 
для отримання практичних навичок роботи [2].

Останнім часом Німеччина приділяє особливу 
увагу прикладним наукам. Зокрема це можна просте-
жити в системі розподілення грантів та стипендій: кіль-
кість стипендіатів, що вивчають природничі та технічні 
науки, з кожним роком зростає [6].

Освітня політика Німеччини базується на визна-
нні того, що успішний розвиток економіки й 
підвищення добробуту країни значною мірою 

залежать від знань і компетенцій. Адже економічне зро-
стання та інноваційний розвиток вимагають нових нау-
кових ідей, які покликані перетворюватися в економічну 
продуктивність [10]. 

Тому стратегія розвитку вищої освіти спрямована 
на підтримку державного фінансування досліджень у 
ВНЗ та їх орієнтацію на конкретні соціально-економічні 
цілі. Так, за безпосередньої підтримки Федерального мі-
ністерства освіти Німеччини здійснюється розробка та 
реалізація комплексу освітніх заходів під загальною на-
звою «Активні освітні дії» (Aktive Bildungsmaßnahmen). 
Ця програма має на меті покращити ситуацію з місцями 
виробничого навчання. Її реалізація проходить за трьо-
ма напрямами: регіональні, галузеві кампанії та програ-
ми, орієнтовані на певних осіб [10]. 

До першої групи належать програми, що регу-
люють попит і пропозицію на місця виробничого на-
вчання між різними регіонами (програма створення 
місць виробничого навчання в західних і східних землях 
«Ausbildungsplatzentwickler West»). Галузеві програми 
розподіляють місця практики між галузями економіки. 
А програми, орієнтовані на певних осіб, пропонують 
можливість виробничого навчання окремим категорі-
ям: молодим людям, які не мають завершеної шкільної 
чи вищої освіти, молодим людям із соціальними про-
блемами, а також молодим мігрантам і підприємцям-
іноземцям. Завдяки цим сучасним програмам універ-
ситети поглиблюють спеціалізацію, а рейтинги якості 
й популярності посилюють конкуренцію між вищими 
навчальними закладами [10]. 

Крім того, у Німеччині зростає питома вага фінан-
сування університетських досліджень у промисловості, 
що становить 8–14% від загальної суми фінансування 
цієї галузі [7]. Завдяки цьому встановлюється тісний 
взаємозв’язок між науковими розробками та реальним 
запровадженням їх результатів у діяльність промисло-
вого виробництва [10].

Інноваційна орієнтація політики вищої освіти за-
безпечується також за рахунок підготовки кваліфікова-
них учених та інженерів, активізації участі викладачів та 
аспірантів у виконанні досліджень і розробок, передачі 
їх результатів у промисловість [7]. 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, у Німеччині створена ефективна 

система фінансування освіти. На федеральному, регіо-
нальному та місцевому рівнях забезпечується фінансу-
вання навчальних закладів. Позабюджетну фінансову 
підтримку ВНЗ, студентів та учнів забезпечують також 
численні благодійні організації, фонди, служби, науково-
дослідні інститути та приватні інвестори.

Аналіз статистичних даних щодо динаміки та 
структури фінансування освіти показав, що рівень ви-
трат на освіту в Німеччині з кожним роком поступово 
збільшується.

Для Німеччини характерна інноваційна орієнтація 
політики вищої освіти. Адже успішний розвиток іннова-
цій значною мірою залежить від знань та компетенцій 
спеціалістів, набутих під час навчання. Тому, на нашу 
думку, ефективне фінансове забезпечення галузі освіти 
сприятиме нарощенню людського капіталу, що, своєю 
чергою, забезпечить подальший соціально-економічний 
розвиток та підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки країни.                    
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