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Коваленко С. О., Коскіна Ю. О. Фінансування видатків на освіту в умовах децентралізації
Метою статті є визначення кола проблем фінансування освіти в сучасних умовах проведення реформи децентралізації влади в Україні та роз-
робка напрямів їх вирішення. Проаналізовано основні напрями та стан проведення реформи, місце України в рейтингу країн світу за індексом 
глобальної конкурентоспроможності. Відмічено позитивні моменти децентралізації освіти. Проведено аналіз динаміки видатків бюджету та 
визначено питому вагу видатків на освіту в загальній сумі видатків бюджету. Поряд з цим окреслено коло основних проблем бюджетного за-
безпечення освітньої галузі. Запропоновано: підвищити ефективний розподіл фінансових ресурсів на всіх рівнях бюджетної системи; збільшити 
можливості навчальних закладів щодо залучання додаткових коштів за рахунок освітніх інновацій, розширити список платних послуг, що нада-
ються такими установами; проводити децентралізацію освіти з урахуванням особливостей регіонів, їх виробничого потенціалу, демографічної 
ситуації та інтересів територіальних громад.
Ключові слова: децентралізація освіти, об’єднана територіальна громада, фінансування освіти, видатки бюджету.
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на образование в условиях децентрализации.
Целью статьи является определение основных проблем финансиро-
вания сферы образования в современных условиях проведения рефор-
мы децентрализации власти в Украине и разработка направлений их 
решения. Проанализированы основные направления и результаты 
реформирования образования, определен рейтинг Украины в мире по 
индексу глобальной конкурентоспособности. Отмечены положитель-
ные моменты децентрализации образования. Проанализированы рас-
ходы бюджета Украины и определен удельный вес расходов на обра-
зование в общей сумме бюджетных расходов. Вместе с тем очерчен 
круг основных проблем бюджетного обеспечения образовательной 
отрасли. Предложено: повысить эффективность распределения бюд-
жетных средств на всех уровнях бюджетной системы; увеличить 
возможности учебных заведений по привлечению дополнительных 
финансовых ресурсов за счет образовательных инноваций, расши-
рить список платных услуг, предоставляемых такими заведениями; 
проводить децентрализацию образования с учетом особенностей 
развития регионов, их производственного потенциала, демографиче-
ской ситуации и интересов территориальных общин.
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under Decentralization.
The article is aimed at determining the major problems in the financing of 
education sphere in the current context of the reform of decentralization of 
power in Ukraine and developing directions for solving them. The main direc-
tions and results of educational reform have been analyzed, and the ranking 
of Ukraine according to the Global Competitiveness Index has been defined. 
The positive points of the decentralization of education have been noted. The 
expenditure of the budget of Ukraine have been analyzed and the propor-
tion of expenditure on education has been determined as to the total budget 
expenditure. Along with this, the main circle of problems of the budget pro-
vision for the education sector has been outlined. It has been proposed: to 
increase the efficiency of allocation of budgetary means at all levels of the 
budget system; to enhance the possibilities of educational institutions to at-
tract additional financial resources through educational innovation, and to 
expand the list of paid services provided by such institutions; to decentralize 
education, taking into account the characteristics of development of regions, 
their productive potential, the demographic situation, and the interests of the 
territorial communities.
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Сьогодні в Україні відбувається процес децентра-
лізації влади, який полягає в передачі значних 
повноважень та бюджетів від державних органів 

органам місцевого самоврядування. Окремі постсоціа-
лістичні країни, зокрема Польща, Литва, Латвія, Есто-
нія, Словаччина, уже пройшли через таку реформу, яка 
сприяла підвищенню рівня економіки та соціальному 
розвитку цих країн, особливо сільських регіонів.

З 2014 р. в Україні проводяться послідовні кроки 
щодо сприяння децентралізації та утворення спромож-
них територіальних громад, головним з яких є ухвалення 
базових нормативних документів щодо територіально-
адміністративного устрою та повноважень місцевого са-
моврядування. Результатом вдалого реформування має 
стати фінансова спроможність об’єднаних територіальних 
громад будувати якісні дороги, мати ефективне медичне 
обслуговування, фахову освіту для учнів всіх рівнів. 

Сьогодні особливої уваги заслуговує процес децен-
тралізації освіти, який полягає в передачі повноважень 
і відповідальності за управління освітою та фінансуван-
ня освіти демократично обраним органам місцевого 
самоврядування і школам, при цьому, важливі повно-
важення щодо визначення освітньої стратегії країни та 
загального напряму освітньої реформи залишаються на 
рівні національного уряду, зокрема Міністерства освіти 
і науки. Таким чином, децентралізована система освіти 
функціонує через співпрацю та координацію діяльності 
багатьох незалежних інституцій, кожна з яких має зако-
нодавчо визначену сферу автономії [8]. 

Слід зауважити, що одним із сучасних пріоритет-
них завдань кожної об’єднаної територіальної грома-
ди є організація сфери освіти та управління нею. Тому 
органам місцевого самоврядування варто взяти на себе 
поряд з іншими бюджетними повноваженнями й від-
повідальність за управління системою освіти в кожній 
об’єднаній територіальній громаді. Досить важливо при 
цьому забезпечити якісну роботу місцевого керівництва, 
адже саме від неї напряму залежить ефективна організа-
ція системи управління освітою та її фінансування.

Дослідженню проблем фінансування закладів 
освіти присвячені праці таких учених, як Беновська Л., 
Котикова О., Полозенко Д., Урусова З. Однак сьогодні 
необхідно продовжувати дослідження проблем фінан-
сування освітньої галузі в умовах проведення реформ 
децентралізації влади. 

Мета статті – визначення кола проблем фінансу-
вання освіти в сучасних умовах реформи децентраліза-
ції влади та розробка напрямів їх вирішення.

Освіта – це суспільне явище, яке впливає на всі 
сфери економічного життя суспільства та є вагомим 
елементом на шляху досягнення високих темпів еконо-
мічного зростання і добробуту суспільства [5].

Проведення реформ у галузі освіти є актуальною 
проблемою сьогодення через кілька причин, а саме: не-
достатній рівень фінансування освітньої галузі; неефек-
тивне використання наявних фінансових ресурсів; недо-
сконале правове забезпечення; застаріла матеріально-
технічна база; висока вартість кредитування; неспри-
ятливий інвестиційний клімат; відтік кваліфікованих 
спеціалістів за кордон та інші.

Крім того, доцільно постійно оновлювати зміст 
освіти та організацію навчально-виховного процесу від-
повідно до демократичних цінностей, ринкових засад 
економіки, сучасних науково-технічних досягнень, що 
також потребує певних фінансових затрат [7].

Так, за даними рейтингу глобальної конкуренто-
спроможності Україна посіла достатньо висо-
ке місце за кількістю осіб, які здобувають вищу 

освіту, проте за показниками її якості, взаємозв’язку 
між освітніми закладами та бізнесом, впровадження 
інноваційних технологій у виробництво, здобутків ака-
демічних, зокрема гуманітарних, наук Україна перебуває 
на досить низьких позиціях [12]. Індекс глобальної кон-
курентоспроможності України за складовими освітньої 
сфери наведено в табл. 1.

У сучасних умовах проведення реформи в Україні 
одним із надскладних завдань для об’єднаних територі-

таблиця 1

 Рейтинг України в галузі освіти

Складові індексу глобальної конкурентоспроможності 2014–2015 рр. 
(144 країни)

2015–2016 рр. 
(140 країн)

2016–2017 рр. 
(138 країн)

Початкова освіта: 32 34 50

   якість початкової освіти 40 45 51

   зарахування до початкової освіти 31 33 57

Вища освіта і професійна підготовка: 40 34 33

   зарахування до закладів середньої освіти 41 39 53

   зарахування до закладів вищої освіти 13 14 11

   якість освітньої системи 72 54 56

   якість математичної та природничої освіти 30 38 27

   якість шкіл менеджменту 88 87 93

   доступ до Інтернету в школах 67 44 35

   доступність науково-дослідних і навчальних закладів 84 78 77

Джерело: складено за [9].
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альних громад є створення функції управління освітою. 
До об’єднання громад управлінням освітою в селах і се-
лищах займалися відділи освіти районних державних ад-
міністрацій, які є елементами вертикалі державної вико-
навчої влади у сфері освіти. Функції виконавчих органів 
сільських і селищних рад у сфері освіти були мінімальни-
ми та полягали в реалізації другорядних завдань для за-
безпечення шкіл. На відміну від райдержадміністрацій, 
органи місцевого самоврядування об’єднаних громад є 
автономними та мають всі повноваження, у тому числі 
у сфері управління освітою. Але серйозним викликом є 
їхня інституційна слабкість, яка ускладнюється тим, що 
процес укрупнення адміністративних одиниць реалізо-
вується в сільських регіонах України [6].

Метою процесу реформування освіти та змін у цій 
сфері має стати не лише економія фінансових ресурсів, 
але й висока якість освітніх послуг як для платників по-
датків, так і для замовників цих послуг.

Сьогодні в рамках реформи для підвищення якос-
ті освіти, раціонального та ефективного вико-
ристання ресурсів, модернізації навчальних за-

кладів розпочато реорганізацію системи освіти в сіль-
ській місцевості. Замість моделі «школа на кожне село» 
впроваджується система опорних шкіл (hub-school) та 
їхніх філій. При цьому приділяється увага дотриманню 
таких умов: початкова школа максимально наближена 
до місця проживання дитини; наявність навчального за-
кладу, що може виконувати функції опорного; розвиток 
необхідної інфраструктури та довезення учнів і вчителів 
до опорної школи [15].

Однак процес створення опорних шкіл в Україні 
лише починається, він може бути досить довготривалим 
і таким, що потребує додаткового фінансування з дер-
жавного бюджету, а вибір на місцевому рівні закладів 
освіти, що в перспективі стануть опорними, потребує 
проведення поглибленого аналізу мережі загальноосвіт-
ніх установ, розроблення можливих сценаріїв, підготов-
ки проектів опорного закладу на конкурс тощо [3].

Крім того, проводячи оптимізацію мережі закла-
дів, необхідно враховувати фактичну завантаженість 
шкіл учнями, завантаження площ класних кімнат, де-
мографічну ситуацію та виробничий потенціал у районі, 
кількість та кваліфікацію педагогічного персоналу. 

Виконавчі органи об’єднаної громади здійсню-
ють свою діяльність в інтересах місцевих жителів, які 
їх обрали, відповідно до чинного законодавства. Зако-
нодавчі акти визначають їхню компетенцію, фінансові 
повноваження, відповідальність, доходи. При цьому 
міністерства здійснюють управління децентралізова-
ною системою освіти через розроблення законодавства, 
прийняття освітніх норм і стандартів, через спеціальні, 
цілеспрямовані програми розвитку, відповідають за роз-
роблення та затвердження формули визначення розміру 
освітньої субвенції від державного бюджету місцевим 
бюджетам, а також за різноманітні фінансові програми, 
зокрема щодо інвестицій або забезпечення освітніх за-
кладів шкільними автобусами. 

Згідно із Законом України «Про освіту» [1] держава 
має забезпечувати бюджетні асигнування на освіту в об-

сязі не менше 10 відсотків національного доходу. Законом 
також визначено додаткові джерела фінансування освіти: 
кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укла-
дених договорів; плата за надання додаткових освітніх по-
слуг; кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послу-
ги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на за-
мовлення підприємств, установ, організацій та громадян; 
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих 
майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надан-
ня в оренду приміщень, споруд, обладнання; дотації з міс-
цевих бюджетів; дивіденди від цінних паперів.

На співвідношення між бюджетним і небюджет-
ним фінансуванням освіти впливають численні факто-
ри: темпи економічного розвитку, наявність бюджетних 
ресурсів за адекватної державної політики у сфері осві-
ти, форма власності навчального закладу. Обмеженість 
обсягів бюджетного фінансування зумовлює наявність 
платних послуг у фінансуванні закладів освіти [11].

Зауважимо, що до найважливіших проблем бю-
джетного забезпечення галузі освіти, що потре-
бують першочергового вирішення, належать: іс-

нування необґрунтованої мережі закладів освіти, яка 
не відповідає сучасній демографічній ситуації та сприяє 
нераціональному використанню державної власності та 
зниженню якості наданих послуг; відсутність можли-
вості покращення реального матеріального стану закла-
дів освіти за рахунок держави та приватних інвесторів; 
перехід до фінансування освіти за рахунок освітньої 
субвенції супроводжується неврегульованістю проце-
су; перерозподіл повноважень між бюджетами різних 
рівнів, що зумовлений процесами децентралізації, не 
підкріплений відповідними змінами фінансових надхо-
джень до цих бюджетів [4].

Видатки Зведеного бюджету України на сферу 
освіти протягом останніх чотирьох років мали змінну 
тенденцію, що підтверджують дані табл. 2. Однак прак-
тично незмінно видатки на освіту складають найбіль-
шу частину в структурі видатків зведеного бюджету за 
останні роки.

Варто зауважити, що у 2016 р. бюджетна забезпе-
ченість одного учня в Україні становила 9,3–10 тис. грн, 
або 350–400 дол. США, тоді як у Європейському Союзі 
цей показник становить 6,8 тис. євро. Витрати на одно-
го студента в Україні складають 1000–1300 дол. США, 
тоді як у США і Канаді – 28–30 тис. дол. США, у Вели-
кій Британії та Франції – 16–18 тис. дол. США. Також 
значно нижчим, ніж у державах – членах Європейського 
Співтовариства та інших державах в Україні залиша-
ється рівень оплати праці працівників закладів освіти. 
Так, посадовий оклад доктора наук, професора у 2015 р. 
в Україні становив 134 дол. США, тоді як у Чехії – 1800 
дол. США, у Польщі – 2800 дол. США, а в Китаї – 3100 
дол. США [2]. 

Отже, зазначені дані свідчать про недостатній рі-
вень фінансування освітньої галузі та підтверджують 
необхідність розробки ефективної системи фінансуван-
ня освіти, спрямованої на забезпечення належної яко-
сті підготовки фахівців, яка передбачатиме: створення 
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таблиця 2

Видатки Зведеного бюджету України 

Вид видатків
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

Освіта 100110 19,1 114193 16,8 129435 15,5 175868 17,6

Пенсії 79813 15,3 99587 14,7 147611 17,7 147680 14,8

Соціальний захист 58192 11,1 76753 11,3 110719 13,2 124011 12,4

Відсотки за запозиченнями 49435 9,4 86173 12,7 96105 11,5 112030 11,2

Медицина 57150 10,9 71001 10,4 75409 9,0 95046 9,5

Правоохоронні органи 44865 8,6 54963 8,1 72057 8,6 80324 8,0

Збройні сили 27365 5,2 52016 7,7 59357 7,1 68760 6,9

Чиновницький апарат 27411 5,2 31470 4,6 38028 4,6 55349 5,5

Транспорт 18777 3,6 31110 4,5 29262 3,5 39213 3,9

Інші галузі економіки 9653 1,9 17188 2,5 28888 3,5 37145 3,7

Культура і спорт 13858 2,7 16228 2,4 16885 2,0 23033 2,3

Комунальне господарство 17809 3,4 15700 2,3 17548 2,1 19447 1,9

Сільське господарство 5868 1,1 6063 0,9 5782 0,7 12592 1,3

Охорона довкілля 3482 0,7 5530 0,8 6255 0,7 8048 0,8

Паливно-енергетичний комплекс 9339 1,8 1896 0,3 2249 0,3 2111 0,2

Усього 523126 100 679871 100 835590 100 1000659 100

Джерело: складено за [14].

прозорого ринку надання освітніх послуг; залучення 
значних додаткових фінансових інструментів, у тому 
числі кредитних ресурсів, під гарантії держави; перехід 
від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту; 
стимулювання постійної мотивації учнів та студентів до 
якісного навчання.

У сучасних умовах варто визначити мінімальний 
розмір видатків державного або місцевих бюджетів для 
забезпечення обов’язкової освіти одного здобувача осві-
ти в межах державних стандартів освіти, які повинні стати 
обов’язковими для усіх засновників навчальних закладів, 
незалежно від форми власності; відновити дію державних 
цільових програм, спрямованих на придбання шкільних 
автобусів, забезпечення сучасними засобами навчання, 
оновлення матеріально-технічної бази, тощо [13].

Також розподіл бюджетного фінансування пови-
нен враховувати показники якості освіти і здійснювати-
ся на формульній основі. Для цього необхідно запрова-
дити незалежний контроль якості освіти в навчальних 
закладах різних рівнів та напрямів підготовки. Особли-
ву роль повинна відігравати система контролю щодо 
ефективності використання державних фінансових ре-
сурсів, а також вивчення світового досвіду реформуван-
ня галузі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, освіта і наука у XXI столітті є стра-

тегічним ресурсом держави, найголовнішим чинником 
підвищення якості людського капіталу, генерації нових 
ідей, запорукою побудови інноваційної та конкуренто-
спроможної економіки [2].

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що 
проблеми фінансування освіти в контексті проведення 
децентралізації в Україні потребують негайного вирішен-
ня. Адже фінансування галузі освіти й науки є визначаль-
ним фактором конкурентоспроможності держави в су-
часній світовій економічній системі, незалежно від рівня 
забезпеченості природними ресурсами та обсягів влас-
них ринків, і є найважливішою інвестицією [10, с. 169].

Так, основними кроками реформування освіти на 
шляху до загального економічного зростання країни 
вважаємо:

1) забезпечення ефективного розподілу фінансо-
вих ресурсів як на державному, так і на місцевому рів-
нях для підтримування належного стану матеріально-
технічної бази освітніх установ;

2) організацію постійного моніторингу та контро-
лю цільового використання виділених на освітню галузь 
бюджетних коштів;

3) залучення грантів міжнародних технічних про-
грам, створення громадських об’єднань, які можуть 
мобілізувати ресурси міжнародних програм, що, своєю 
чергою, може стати додатковою грошовою підтримкою 
для органів місцевого самоврядування;

4) розширення можливості навчальних закладів 
залучати додаткові кошти за рахунок освітніх інновацій; 
розширення списку платних послуг, що надаються уста-
новами освіти;

5) запровадження комплексного підходу в рефор-
муванні, який включає дошкільну, шкільну, позашкіль-
ну, професійну освіту;

6) стимулювання постійної мотивації учнів та сту-
дентів до якісного навчання;
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7) проведення децентралізації освіти з урахуванням 
особливостей регіонів, їх виробничого потенціалу, демо-
графічної ситуації та інтересів територіальних громад.  
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