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Починок Н. В., Бенько І. Д., Сисюк С. В. Фінансове забезпечення закладів фахової передвищої освіти:  
сутність, нормативні, організаційні та облікові аспекти

Метою статті є дослідження основних рис закладів фахової передвищої освіти (коледжів) – структурних підрозділів вищих освітніх закладів – і 
особливостей їх фінансового забезпечення, а також розробка пропозицій з його оптимізації й облікового відображення, у тому числі в напрямку 
розвитку джерел як структурної підсистеми фінансового механізму. У результаті дослідження доведено потребу в оптимізації фінансування 
освіти та її подальшого розвитку. На прикладі закладів фахової передвищої освіти ідентифіковано проблему зменшення кількості здобувачів 
освіти та освітніх закладів, що негативно позначається на рівні забезпечення українського ринку праці фахівцями. Встановлено зв’язок рівня 
фінансування з державною політикою щодо розвитку освіти в Україні та застосуванням у цій сфері нового бюджетного механізму, який перед-
бачає переведення низки передвищих освітніх закладів на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів. Установлено суттєвий вплив на функціо-
нування передвищої освіти прийнятого Закону України «Про передвищу освіту», який серед іншого визначає можливість не лише бюджетного 
забезпечення, а й фінансування за рахунок інших джерел, які не заборонені законодавством, з обов’язковим дотриманням принципів цільового й 
ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. Досліджено проблеми, що склалися в системі фахової перед-
вищої освіти, і на цій основі зроблено висновок про відсутність комплексної, науково обґрунтованої програми фінансового забезпечення діяльнос-
ті навчальних закладів, яка б створювала фінансову основу для стратегічного розвитку передвищої освіти України в контексті глобалізації та 
інформатизації суспільства. При її розробці пропонується враховувати всі можливі джерела фінансування, а також удосконалити систему обліку 
в напрямі відокремленого відображення його надходжень у розрізі відповідних джерел і відповідним чином сформувати робочий план рахунків. 
Обґрунтовано доцільність застосування такої форми фінансування соціальних проектів і цільових програм навчальних закладів, як фандрайзинг, 
який являє собою спеціально організований процес збирання коштів на реалізацію проєктів неприбуткових організацій. Фінансове забезпечення 
коледжів на основі фандрайзингу може здійснюватися за допомогою таких інструментів, як гранти чи оплата послуг на договірній основі. Інно-
вації у фінансуванні впливають на їх облік, і це питання є наразі недостатньо дослідженим. Тому перспективними є дослідження проблематики 
вдосконалення синтетичного й аналітичного обліку фінансового забезпечення з різних джерел, а також розвиток системи документального 
забезпечення відносин фандрайзингу між контрагентами.
Ключові слова: сфера передвищої освіти, державний сектор, облік, фінансування, бюджетні програми, форми фінансування, фандрайзинг.
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Pochynok N. V., Benko I. D., Sysіuk S. V. Financial Provision of Institutions of Professional Pre-Higher Education:  
The Essence, Normative, Organizational and Accounting Aspects

The article is aimed at studying the main features of institutions of professional pre-higher education (colleges) as structural subdivisions of higher educational 
institutions and the peculiarities of their financial provision, as well as developing proposals for its optimization and accounting display, including in the direction 
of development of sources that are viewed as a structural subsystem of the financial mechanism. As a result of the study, the need to optimize the financing of 
education and its further development is proved. On the example of institutions of professional pre-higher education, the problem of reducing the number of 
applicants for education and educational institutions is identified, which negatively affects the level of supplying the Ukrainian labor market with specialists. 
The connection of the level of financing with the State policy on the development of education in Ukraine and the use of a new budget mechanism in this area, 
which stipulates the transfer of a number of pre-higher educational institutions to financial provision from local budgets, is determined. A significant impact on 
the functioning of pre-higher education on the part of the adopted Law of Ukraine «On Pre-Higher Education» is identified, which, among other things, defines 
the possibility of not only budgetary support, but also funding at the expense of other sources that are not prohibited by law, with the obligatory observance of 
the principles of targeted and effective use of funds, publicity and transparency in decision-making. The authors examine the problems that have occurred in the 
system of professional pre-higher education and it is concluded about absence of a comprehensive, scientifically based program of financial provision for the 
activities of educational institutions, which would create a financial basis for the strategic development of pre-higher education in Ukraine in the context of global-
ization and informatization of society. In its development, it is proposed to take into account all possible sources of financing, as well as to improve the accounting 
system in the direction of separate display of its revenues in the context of relevant sources and to form a working plan of accounts accordingly. The expediency of 
applying such a form of financing of social projects and target programs of educational institutions as fundraising, which represents a specially organized process 
of gathering monetary means for the implementation of projects of non-profit organizations, is substantiated. Financial provision of colleges based on fundraising 
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can be carried out using instruments such as grants or payment for services on a contractual basis. Innovations in financing affect their accounting, and this issue 
is currently under-researched. Therefore, research on the issues of improving both the synthetic and the analytical accounting of financial provision from various 
sources, as well as the development of a system of documentary support of fundraising relations between counterparties, are perspective.
Keywords: sphere of pre-higher education, public sector, accounting, financing, budget programs, aorms of financing, fundraising.
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Освіта в Україні відіграє важливу роль у фор-
муванні якісного кадрового забезпечення на-
ціональної економіки. Структура української 

системи освіти включає в себе: дошкільну освіту; 
повну загальну середню освіту; позашкільну освіту; 
спеціалізовану освіту; професійну (професійно-тех-
нічну) освіту; фахову передвищу освіту; вищу освіту.

У 2017–2018 рр. ухваленням Закону України 
«Про освіту» посилено інституційні основи розви-
тку системи національної освіти та «врегульовано 
суспільні відносини, що виникають у процесі реалі-
зації конституційного права людини на освіту, права 
та обов’язки фізичних і юридичних осіб, які беруть 
участь у реалізації цього права, а також визначає 
компетенцію державних органів та органів місцевого 
самоврядування в освітній сфері». 

Закон України «Про освіту» є рамковим і ре-
гламентує подальше реформування освітніх галузей, 
а також служить підґрунтям для ухвалення законів: 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професій-
ну освіту», «Про освіту дорослих», зміни до закону 
«Про вищу освіту», а також «Про фахову передвищу 
освіту». Закон «Про фахову передвищу освіту» [11], 
прийнятий у червні 2019 р., визначає, що на рівні фа-
хової передвищої освіти здобувачі отримуватимуть 
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 
бакалавра, а також що існуватиме тільки два типи за-
кладів: фаховий коледж і військовий коледж сержант-
ського складу. Окрім цього, однією з важливих осо-
бливостей, визначених цим законом, яка позначаєть-
ся на фінансуванні й управлінні освітніми закладами 
передвищої освіти, є їх підпорядкованість вищим за-
кладам освіти чи повна автономність. 

З огляду на прийняття нових законів, заклади 
передвищої освіти останніми роками переживають 
процес реформування, який обумовлюється як осо-
бливістю їх діяльності відповідно до Закону України 
«Про фахову передвищу освіту», так і змінами в їх фі-
нансовому забезпеченні. 

У зв’язку з цим актуалізується потреба в до-
слідженні сутності фінансового забезпечення таких 

суб’єктів, чіткій ідентифікації його складових, осо-
бливо тих, що функціонують у складі вищих закладів 
освіти. Практичне значення таких досліджень поля-
гає в реалізації завдання з оптимізації здійснюваного 
фінансування, пошуку резервів його збільшення та 
раціонального використання.

У науковій фаховій літературі проблематика 
фінансового забезпечення у сфері освіти дискутуєть-
ся досить давно. Науковці та практики досліджують 
сутність, зміст, складові та специфіку цього важли-
вого елемента фінансово-господарської діяльності, 
розробляють його оптимізаційні моделі, а також ви-
світлюють питання обліку, контролю й аналізу фінан-
сування у сфері освіти. Серед учених, які займаються 
такими дослідженнями, слід назвати Бучковську Я. Г., 
Баранецьку О. В. [3], Варналій З. С., Красільник О. В., 
Хмелевську Л. П. [4], Глухову В. І. [5], Кужелєва М. О. 
[8], Пігоша В. А. [9], Хорунжак Н. М. [12] та інших. 
Слід зазначити, що переважно вчені аналізують обся-
ги та структуру фінансового забезпечення, досліджу-
ють показники, які впливають на нього. 

Також актуальними напрямами наукових пошу-
кувань є проблематика нових джерел фінансування,  
а також організація його обліку й контролю. Зокрема, 
Загірняк Д. М. у своєму дослідженні доводить, що су-
часне фінансування вищої освіти України є наслідком 
протиріччя між патерналістськими та ринковими 
відносинами у сфері вищої освіти. Перехід від патер-
налістського до солідарно-субсидіарного типу відно-
син, який сприяє компромісу інтересів держави, по-
стачальників і споживачів освітніх послуг, автор вва-
жає методологічною засадою реновації державного 
фінансування вищої освіти, яка передбачає взаємну 
відповідальність суб’єктів різних рівнів організацій-
ної ієрархії як новий тип відносин [6].

Відповідно до таких відносин на кожному іє-
рархічному рівні має реалізуватися основне завдання 
управління – забезпечення раціонального й ефектив-
ного витрачання та використання бюджетних коштів. 
Суттєве значення в цьому процесі відіграє інформа-
ційна база прийняття управлінських рішень, основу 
якої складає система обліку. 
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У зв’язку з цим, як справедливо зауважує Хо-
рунжак Н. М., вирішення проблеми формування сис-
теми бухгалтерського обліку, здатної задовольняти 
вимоги різних рівнів управління в наданні інформації 
зрозумілого формату та обсягу, а також в необхідні 
часові проміжки, є важливим науково-дослідниць-
ким завданням [12, с. 20].

Загалом питання вдосконалення обліково-ана-
літичного забезпечення освітніх закладів для 
підвищення ефективності прийняття управ-

лінських рішень щодо використання фінансових 
ресурсів та оптимізації джерел їх залучення недо-
статньо вивчено [1, с. 115], але водночас є об’єктивна 
потреба в дослідженні сутності самого фінансування 
в сучасних умовах і тих трансформаційних змін, які 
відбуваються в освіті. Адже, попри наявність бага-
тьох досліджень фінансового забезпечення та його 
обліку, низка проблемних питань не вирішені ні на 
теоретичному, ні на практичному рівні. Серед них – 
ідентифікація сутнісних ознак, місця фінансування в 
бюджетному механізмі, специфіка суб’єктів освіти в 
плані джерел надходжень тощо. 

Метою статті є дослідження основних рис за-
кладів фахової передвищої освіти (коледжів) – струк-
турних підрозділів вищих освітніх закладів – і особ-
ливостей їх фінансового забезпечення та розробка 
пропозицій з його оптимізації й облікового відобра-
ження, у тому числі в напрямку розвитку джерел як 
структурної підсистеми фінансового механізму.

Фахова передвища освіта є однією з важливих 
складових української системи освіти, яка 
представлена низкою освітніх закладів різ-

ного профілю та спрямування. Статистичні дані, сис-
тематизовані на рис. 1, свідчать про загальне скоро-
чення власне як самої кількості навчальних закладів, 
так і осіб, що навчаються у них. 

Дані, наведені на рис. 1, свідчать про те, що 
найбільша кількість коледжів і технікумів в Укра-
їні була у 1996/1997 навчальному році та становила 
790, а найбільша кількість осіб, що навчалися, – 757 
тис. осіб – була в 1990/1991 навчальному році. Після 
цього спостерігається поступове скорочення учнів, 
і у 2018/2019 навчальному році їх кількість складає 
усього 199,9 тис. осіб, а кількість освітніх закладів 
зменшилася до 370. У 2019/2020 навчальному році 
кількість закладів скоротилася ще на 32, а кількість 
учнів, що навчаються, – на 25,4 тис. осіб. 

Заклади фахової передвищої освіти можуть 
функціонувати у статусі: бюджетної установи; непри-
буткової організації; прибуткового закладу освіти. 
Статус прибуткового закладу дозволяє багатоканальне 
фінансування (з державного та місцевих бюджетів, а 
також з інших джерел), але при цьому коледж не буде 
бюджетною установою. Тому однією із проблем при 
законодавчому дозволі багатоканального фінансуван-
ня (з державного, місцевого та інших джерел) є те, чи 
необхідно залишити заклади у статусі бюджетних уста-
нов і вважати неприбутковими, чи надати їм статус не-
комерційних неприбуткових підприємств. Такі момен-
ти важливі у зв’язку з різними підходами в обліку.
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Рис. 1. Динаміка кількості коледжів, технікумів та осіб, що навчаються в них

Джерело: сформовано за даними [7].
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Незалежно від форми власності всі юридичні 
особи щодо отримання прибутку поділяються на при-
буткові організації (суб’єкти підприємницької діяль-
ності, комерційні організації) та неприбуткові органі-
зації. При цьому поняття «неприбуткова організація» 
закріплене Податковим кодексом України. Згідно з 
підпунктом 14.1.121 Податкового кодексу України не-
прибуткові підприємства, установи та організації – це 
неприбуткові підприємства, установи й організації, 
які не є платниками податку на прибуток підприємств 
відповідно до пункту 133.4 Податкового кодексу Укра-
їни [10]. Метою створення неприбуткових організацій 
є необхідність досягнення соціальних, благодійних, 
культурних, освітніх, наукових та управлінських ці-
лей, а також інших цілей, спрямованих на досягнення 
суспільних благ.  Варто зазначити, що сьогодні коле-
джі як заклади вищої освіти належать до неприбутко-
вих організацій і мають статус бюджетних. При цьому 
можна виділити також загальні ознаки коледжу як не-
комерційної організації (рис. 2).

досліджень інших суб’єктів ринкових відносин не 
лише в питаннях обліку, що пов’язано, перш за все, 
із самою їх сутністю, адже навіть мета їх функціону-
вання, на відміну від інших суб’єктів, не лежить у пло-
щині отримання прибутку, а спрямована на надання 
освітніх послуг.

В економічній науковій літературі поняття «фі-
нансування», «фінансове забезпечення» та 
«фінансування освіти» є актуальними та все 

частіше та активніше використовується. У цілому 
фінансування розглядається як процес, що забезпе-
чує цілеспрямоване витрачання коштів на певні цілі 
та часто за змістом ототожнюється з фінансовим за-
безпеченням як синонімічною дефініцією. Українські 
економісти мають спільні підходи до трактування фі-
нансового забезпечення та вважають, що його можна 
розглядати як процес формування цільових грошо-
вих фондів суб’єктів господарювання в необхідному 
розмірі та їх ефективного використання, а також як 

  
 

Має у власності або в оперативному управлінні відокремлене майно та відповідає 
за своїми зобов’язаннями цим майном

  
 

 
Може від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести 
обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді

  
 

Повинен мати самостійний баланс і кошторис; створюється без обмеження терміну 
діяльності, якщо інше не встановлено установчими документами

 
 

Має право відкривати рахунки в банках на території держави; має печатку з повним 
найменуванням  

Може мати найменування, яке містить вказівку на його організаційно-правову форму 
та характер діяльності  

Риси закладу фахової передвищої освіти 
як некомерційної організації

Рис. 2. Риси закладу фахової передвищої освіти як некомерційної організації
Джерело: узагальнено авторами з урахуванням вимог чинних нормативних приписів.

Як зазначено вище, заклади фахової передви-
щої освіти, будучи фактично неприбутковими 
організаціями на противагу прибутковим, не 

мають на меті отримання прибутку. Здійснення ними 
освітньої діяльності визначає виконання повнова-
жень щодо реалізації відповідних державних (публіч-
них) функцій. Ще одним із важливих аспектів діяль-
ності коледжів є їхня соціальна сутність як освітньої 
організації, що дає змогу розглядати його як інстру-
мент соціальної політики держави (у цьому разі –  
у сфері виховання та професійного навчання).

Дослідження фінансового забезпечення діяль-
ності закладів освіти відрізняється від аналогічних 

структурну підсистему фінансового механізму, яка 
поєднує джерела та форми фінансування розвитку 
економічної та соціальної сфер суспільства [2–4; 6]. 
До структури фінансового забезпечення, на думку  
Т. М. Боголіб, входять бюджетне фінансування, дже-
рела фінансування установ, підприємств, проєктів, 
послуг, а також самофінансування, акціонерний капі-
тал, кредитування, безповоротна фінансова допомо-
га [2]. Але у складі фінансового забезпечення сучас-
них суб’єктів освіти державної форми власності деякі 
з цих складових не практикуються. 

У практичній діяльності фінансове забезпе-
чення реалізується через фінансовий механізм, адже 
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його теоретичні основи генерують важливі напрямки 
фінансового розвитку. Тому варто було б розгляну-
ти також і загальні ідеї функціонування фінансово-
го механізму. Багато українських вчених і практиків 
розглядають фінансування як складовий елемент і 
спосіб фінансового забезпечення. В юридичних та 
економічних джерелах фінансування розглядають як: 
1) певну категорію, що відображає економічні відно-
сини у процесі утворення, обігу, розподілу та пере-
розподілу грошових коштів, сформованих за рахунок 
утворення різних фондів і резервів; 2) постачання 
підприємств, установ, організацій коштами з певних 
джерел на конкретні цілі. Використання фінансових 
ресурсів бюджетних установ (закладів освіти) чітко 
регламентоване діючим законодавством на всіх ета-
пах бюджетного процесу, оскільки метою створення 
та функціонування таких установ є досягнення сус-
пільно корисних цілей. 

Загалом фінансове забезпечення закладів фахо-
вої передвищої освіти регулюється низкою нор-
мативних документів. Основним галузевим за-

коном, який визначає фінансову основу закладів осві-
ти, є Закон України «Про освіту», який є рамковим 
і регламентує подальше реформування освітніх галу-
зей. Прийнятий у 2019 р. Закон «Про фахову передви-
щу освіту» визначає, що «фінансування професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти 
здійснюється за рахунок коштів державного бюдже-
ту, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх 
субвенцій, місцевих бюджетів та інших джерел, не 
заборонених законодавством. Витрати, що покри-
ваються за рахунок відповідних освітніх субвенцій, 
визначаються спеціальним законом» [11]. Як бачимо, 
зазначеним законом також визначено можливість 
інших форм фінансування за рахунок інших джерел, 
які не заборонені законодавством, з обов’язковим до-
триманням принципів цільового й ефективного ви-
користання коштів, публічності та прозорості у при-
йнятті рішень. Такі ж принципи визначають правову 
відповідальність і у сфері бухгалтерського обліку. 
Однак проблемність ситуації, що склалася в систе-
мі фахової передвищої освіти, полягає у відсутності 
комплексної, науково обґрунтованої програми фінан-
сового забезпечення діяльності навчальних закладів, 
яка б створювала фінансову основу для стратегічного 
розвитку передвищої освіти України в контексті гло-
балізації та інформатизації суспільства. 

При дослідженні структури фінансового забез-
печення коледжів як навчальних закладів необхід-
но враховувати те, що вони належать до бюджетних 
установ і, відповідно, повинні керуватися нормами 
Бюджетного кодексу. При розгляді питання фінансо-
вого забезпечення коледжів необхідно відмітити, що 
на сьогодні є ряд проблемних питань у частині їхньо-
го фінансування. Так, відповідно до статті 24 Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік», з 1 січня 2018 р. на фінансування з обласних бю-
джетів передалися вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів 
акредитації державної форми власності, які мали ста-
тус окремої юридичної особи, а технікуми та коледжі, 
що входять до структури вищих навчальних закладів 
ІІІ–IV рівнів акредитації без статусу окремої юридич-
ної особи, у 2018 р. фінансувались, як і раніше, – за 
рахунок коштів державного бюджету. Причому така 
ж ситуація спостерігалася й у 2019–2020 рр.

Однак при частковому та недостатньому фінан-
суванні видатків закладів фахової передвищої освіти 
коштами державного бюджету виникає потреба у 
власних доходах і необхідність самостійно заробляти 
кошти. 

Отже, основні ознаки, що характеризують дер-
жавні заклади фахової передвищої освіти 
– фахові коледжі у структурі закладів вищої 

освіти (університетів) – наведено на рис. 3.  
Відповідно до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік», з метою недопущення 
знищення ланки фахової передвищої освіти, її фінан-
сування у 2020 р. було виокремлено з бюджетної про-
грами КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами 
вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз прак-
тики» в бюджетну програму КПКВК 2201420 «Підго-
товка кадрів закладами фахової передвищої освіти». 
Крім того, також передбачено фінансування коледжів 
і фахових коледжів за бюджетною програмою КПКВК 
2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам», кошти якої спрямовуватимуть-
ся на здобуття середньої освіти в коледжах. Нюанси 
такого підходу до фінансового забезпечення вимага-
ють відокремленого відображення його надходжень у 
розрізі відповідних джерел, а тому важливо відповід-
ним чином сформувати робочий план рахунків.

ВИСНОВКИ
Загалом фінансування закладів фахової перед-

вищої освіти здійснюється в певному порядку, який 
включає такі основні принципи: 
 дотримання режиму економії у витрачанні ко-

штів бюджету; 
 суворе цільове використання бюджетних кош - 

тів; 
 дотримання правильності та своєчасності ви-

ділення асигнувань на утримання коледжу; 
 систематичний контроль з боку вищестоящих 

організацій і фінансових органів за діяльністю 
коледжу. 

Інновації в здійсненні фінансування мають 
вплив на організацію їх обліку, і це питання є нара-
зі недостатньо дослідженим. До прикладу, однією з 
форм фінансування соціальних проєктів і цільових 
програм навчальних закладів може бути фандрай-
зинг (від англ. fundraising) (у літературі ще зустріча-
ється «фандрейзинг»), що являє собою спеціально 
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Форма власності  Характер господарської
діяльності  

Вид економічної
діяльності  

Державна  Некомерційна  Освіта  

Статус  

Бюджетна установа  

Принцип отримання 
бюджетного фінансового 

забезпечення  

Форма існування  

Фаховий коледж 
у структурі ЗВО  Кошторисний  

Додаткові джерела
фінансового забезпечення 

Надходження від плати за послуги.
Інші джерела власних надходжень

 
 

Філія  

КПК 2201190 «Стипендії»  

*КПКВК 2201420 
«Підготовка кадрів 
закладами фахової 
передвищої освіти» 

 

 * КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам»  

Відокремлений структурний підрозділ ЗВО – коледж

 
КПК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти 
та забезпечення діяльності їх баз практики»»   

Рис. 3. Ознаки, що характеризують заклад фахової передвищої освіти – відокремлений структурний підрозділ ЗВО
Джерело: узагальнено авторами на основі чинних нормативних вимог.

організований процес збирання коштів на реаліза-
цію проєктів неприбуткових організацій. Фінансове 
забезпечення закладів освіти – коледжів – на осно-
ві фандрайзингу може здійснюватися за допомогою 
таких інструментів, як гранти, або оплати послуг на 
договірній основі. Такі підходи досить специфічно 
відображаються в системі обліку та вимагають його 
вдосконалення, тому такого роду дослідження є до-
статньо актуальними. 

Загалом проблематика обліку фінансового за-
безпечення – це перспективний напрям наукових 
пошуків, який сприятиме вдосконаленню системи 
фінансового забезпечення освітніх закладів, резуль-
татом чого має стати посилення їх фінансової стій-
кості (постійне та стабільне надходження фінансових 
ресурсів, їхнє раціональне та ефективне використан-
ня, а також вміння залучати фінансові ресурси само-
стійно, відповідно до чинного законодавства).           
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