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ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ З БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ
Анотація. Досліджено динаміку бюджетних видатків на освіту та їх структуру за функціональною
класифікацією. Охарактеризовано частку витрат на освіту у ВВП та у бюджетах України порівняно з
іншими країнами світу. Виявлено особливості, що характерні для України.
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Summary. Dynamics of budgetary expenses for education and their structure according to functional classification
is investigated. Relative density of expenses for education in gross national product and in budgets of Ukraine in
comparison with other countries is characterized. The features of the expected indexes are educed for Ukraine.
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Постановка проблеми. На сьогодні державна
турбота про освіту — це турбота про створення
потенціалу економічного зростання як найважливішого фактора у забезпеченні національної безпеки та добробуту країни, благополуччя кожного
громадянина. Саме фінансові вкладення в освіту
визнаються одними з найважливіших інвестицій
у людський капітал [1]. Необхідність збільшення
обсягів бюджетних коштів, що вкладаються у
розвиток освіти, спричинена завданнями підвищення ефективності та конкурентоспроможності
економіки, структурними зрушеннями у сфері
зайнятості, що визначають постійну потребу у
підвищенні кваліфікації та підготовці кадрів, зростанні їх професійної мобільності. Існування зазначених факторів спричиняє необхідність пошуку нових підходів до вирішення питань бюджетного фінансування освіти як важливої складової
людського капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ряд
теоретичних і практичних аспектів, пов’язаних
з дослідженням проблем фінансування освіти в
Україні, віднайшли відображення у науковій літературі. Питанням фінансування освіти в цілому присвячено праці Я. Бучковської [2] та
О. Кукліна [3]; вищої освіти — Л. Леваєвої [4],
В. Остудімової [5] та В. Сафонової [6]; фінансуванню освіти в умовах фінансової кризи — Т. Ілляшенко та І. Радіонової [7]. Однак стрімкі соціально-економічні перетворення, а також зрушення у світових тенденціях державного фінансування освітніх послуг потребують подальшого дослідження особливостей фінансового забезпечення освіти в Україні на сучасному етапі її
соціально-економічного розвитку.
Метою статті є виявлення особливостей у
фінансуванні освіти в Україні за рахунок бюджетних коштів у порівнянні з іншими країнами світу.
Виклад основного матеріалу. Проблема бюджетного фінансування освіти в Україні є комплексною і потребує відповідей на головні питання: наскільки ефективно використовуються бю-

джетні кошти та як найбільш ефективно розподілити виділені обсяги бюджетних ресурсів.
В Україні на початку 90-х років ХХ століття
частка державних видатків на освіту у ВВП сягала
5,6 % (281 млрд. крб. у 1992 р.). За часів незалежності
цей показник становив у середньому 5,8 % і за останнє десятиліття коливався від 4,3 % у 1999 році до
8,4 % (майже 80 млрд. грн.) у 2010 році (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка основних показників фінансування освіти
в Україні. Джерело: побудовано автором за [8–18]

У зведеному бюджеті частка видатків на освіту становила за цей період від 15,4 до 21,5 %.
При цьому динаміка бюджетних видатків на освіту не мала тенденції до рівномірного зростання
(темп приросту коливався від 9,5 % до 46,2 %),
хоча у переважній більшості періодів видатки на
освіту зростали швидшими темпами, ніж видатки зведеного бюджету в цілому. Показовим є 2009
рік, коли після кризи 2008 року видатки зведеного бюджету України зменшилися на 0,6 %, а бюджетні видатки на освіту зросли при цьому на
9,5 %. Незважаючи на посткризовий період, бюджетні видатки на освіту зросли у 2009 році до
7,3 % ВВП (7,6 тис. грн. на одну особу, що перебуває у навчальних закладах), а у 2010 році — до
8,4 % ВВП, що є доволі високим рівнем у порівнянні із світовими показниками (4,9 % ВВП).
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Відповідно до функціональної класифікації
переважна частка бюджетних коштів спрямовується на фінансування загальної середньої освіти (41,5 % бюджетних асигнувань на освіту),
вищої освіти (30,9 %), дошкільної освіти (11,7 %)
та професійної технічної освіти (6,2 %). Решта
коштів (9,7 %) витрачається на фінансування
післядипломної освіти, позашкільної освіти та
заходів із позашкільної роботи з дітьми, програми матеріального забезпечення навчальних закладів, дослідження і розробки у сфері освіти та
інші заклади та заходи у сфері освіти (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка структури бюджетного фінансування
освіти в Україні. Джерело: побудовано автором за [19]

У розрахунку на одну особу найбільше бюджетних коштів витрачається на одного учня
професійно-технічних навчальних закладів (рис. 3),
найменше — на одного школяра.

Рис. 3. Динаміка бюджетних видатків на освіту
у розрахунку на одну особу.
Джерело: побудовано автором за [20, 21]

В Україні державне фінансування освіти відбувається за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів. Відповідно до Бюджетного кодексу України [22] розподіл коштів між рівнями бюджетної системи відбувається з урахуванням принципу
субсидіарності, тобто базується на максимальному наближенні надання послуг до споживача:
— кошти державного бюджету спрямовуються на загальну середню освіту (спеціалізовані
школи державної власності; загальноосвітні школи соціальної реабілітації); професійно-технічну
освіту (підготовка кваліфікованих робітників на
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умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності);
вищу освіту (підготовка фахівців, наукових та
науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності); післядипломну освіту (підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на
умовах державного замовлення у навчальних закладах державної власності); позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи
з дітьми згідно з переліком, затвердженим КМУ;
інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій,
згідно з переліком, затвердженим КМУ;
— кошти бюджету Автономної Республіки Крим
і обласних бюджетів спрямовуються на загальну
середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; загальноосвітні
школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри); професійно-технічну освіту
(підготовка кваліфікованих робітників на умовах
державного замовлення у професійно-технічних
навчальних закладах державної та комунальної
власності); вищу освіту (підготовка фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах
регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності, а також на умовах
державного замовлення у вищих навчальних закладах державної власності за переліком, визначеним
КМУ); післядипломну освіту (підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у навчальних закладах комунальної власності); позашкільну освіту (заходи республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з позашкільної роботи з дітьми);
інші державні освітні програми;
— кошти районних бюджетів та бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення витрачаються на дошкільну
освіту (у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення); загальну середню освіту (загальноосвітні навчальні заклади; навчально-виховні комплекси «дошкільний
навчальний заклад — загальноосвітній навчальний
заклад», «загальноосвітній навчальний заклад —
дошкільний навчальний заклад»); навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школиінтернати, загальноосвітні навчальні заклади для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні
центри, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї); інші державні освітні програми; вищу
освіту (підготовка фахівців, наукових та науковопедагогічних кадрів у вищих навчальних закладах
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I–IV рівнів акредитації державної та комунальної
власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів); позашкільну освіту
(заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми);
— кошти бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ,
міст районного значення спрямовуються на дошкільну освіту; загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний
заклад — загальноосвітній навчальний заклад»,
«загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» за умови, що загальноосвітній навчальний заклад — I ступеня);
Крім того, до видатків місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на позашкільну освіту.
Зазначений розподіл повноважень між бюджетами в Україні спричиняє пріоритетність
місцевих бюджетів у фінансуванні освіти: близько 64 % обсягів державного фінансування освіти
в Україні відбувається саме за рахунок коштів
місцевих бюджетів (рис. 4). Кошти місцевих бюджетів, що виділяються на освіту, витрачаються
переважно на фінансування дошкільної та загальної середньої освіти. Кошти ж державного бюджету — на фінансування вищої освіти. У розрахунку на одну особу, що перебуває в освітніх закладах, видатки зведеного бюджету України зросли за останнє десятиліття в 11 разів: з 695 грн. у
2000 році до 7647 грн. у 2009 році.

Рис. 4. Динаміка розподілу обсягів фінансування освіти
між державним та місцевими бюджетами.
Джерело: побудовано автором за [23]

Останніми роками спостерігається позитивна динаміка значимості видатків на освіту у видатках зведеного бюджету (див. рис. 2). За даними ЮНЕСКО, у 2007 році (табл. 1) загальні державні видатки на освіту у світі в цілому становили 15,4 % до загальних видатків бюджетів (в Україні — 20,2 %; у країнах з перехідною економікою — 9,6 %; у розвинених країнах — 12,4 %). Як
бачимо, у світовому порівнянні рівень фінансування видатків на освіту з бюджетів України є
дуже високим. На такому ж високому рівні по
відношенню до ВВП фінансується освіта у краї-

нах Східної Європи та Північної Америки. До
того ж в Україні значними є темпи росту значимості державних видатків на освіту як у ВВП, так
і у загальних видатках зведеного бюджету.
За даними ЮНЕСКО, у світі в цілому державні
видатки на освіту становлять 4,9 % глобального
ВВП. Держави Північної Америки та Західної Європи виділяють на потреби освіти найбільші частки
національних ресурсів: 5,5 % регіонального ВВП. За
ними — країни Центральної та Східної Європи
(5,1 %), Африки на південь від Сахари (4,5 %), Латинської Америки (4,1 %), арабські держави (4,0 %).
Набагато нижчим є рівень державних витрат на
освіту у країнах Південної та Західної Азії (3,8 %)
Східної Азії (3,6 %), а також Центральної Азії
(3,2 %). Відмінності у державних видатках на освіту у відсотковому відношенні до ВВП по різних
країнах дуже значні. У відносному виразі країни
з високим рівнем фінансових вкладень в освіту
витрачають у 8–20 разів більше, ніж країни з
низьким рівнем витрат. У 6 країнах державні
витрати на освіту становлять лише 2 % ВВП або
нижче: Об’єднаних Арабських Еміратах, Камбоджі, Бермудських островах, Центральноафриканській республіці, Гвінеї та Замбії. В жодній
країні Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, Латинської Америки, Північної Америки,
Західної Європи, Південної та Західної Азії немає
таких низьких показників державного фінансування освіти. Державні видатки перевищують 8 % ВВП
у 8 країнах: на Маршаллових островах, на Кубі, у
Сент-Кітсі і Невісі, у Данії, в Ісландії, на Мальдівських островах, у Ботсвані, Лесото.
Разом з тим рівень видатків на освіту по
відношенню до ВВП у окремих країнах не має
прямого зв’язку із часткою цих видатків у загальних видатках консолідованих бюджетів (рис. 5).
Така ситуація пояснюється значною диференціацією загальних обсягів бюджетів по відношенню до ВВП: від менш 10 % ВВП у Об’єднаних
Арабських Еміратах до більш 50 % у таких країнах,
як Білорусь, Куба, Данія, Ямайка, Маршаллові острови, Сент-Кітс і Невіс, Швеція. Частка державних видатків на освіту також коливається за країнами: в Екваторіальній Гвінеї на освіту витрачається менше 5 % державних видатків, у той час як в
Лесото та Кенії на зазначені цілі витрачається
майже 30 %. Зазначимо, що у світі лише 17 країн
витрачають на освіту більшу частку коштів консолідованих бюджетів, ніж Україна.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Бюджетні видатки на освіту в Україні по відношенню до ВВП є вищими за середньосвітові показники. Більшою є також частка видатків на освіту у
загальному обсязі бюджетних видатків. Отже, за
умови збереження існуючих тенденцій, ключовими для України є забезпечення стабільного зростання ВВП та бюджетних видатків у цілому. Це
призведе до зростання абсолютних сум видатків на
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Таблиця 1
Показники видатків на освіту у світі у 2007 р.

Джерело: [24, с. 164–183; 25, с. 450–473] авторські розрахунки.

Рис. 5. Показники видатків на освіту у деяких країнах світу (2007р.).
Джерело: [26, с. 164–183; 27, с. 450–473] авторські розрахунки

освіту та видатків у розрахунку на одну особу. Разом з тим необхідно зазначити, що потребує
удосконалення розподіл бюджетних коштів, які
витрачаються на освіту. Необхідно розробити науково обґрунтовану методику розрахунку ефективності та результативності програм розвитку і
модернізації освіти та розподілу на зазначені цілі
бюджетних коштів. Корисним було б запровадження незалежної експертизи щодо перевірки
реальної якості освіти та фактичного рівня підготовки осіб, що закінчили певний етап навчання.
Вважаємо за доцільне переорієнтувати розподіл
бюджетних ресурсів із вищої на загальну середню освіту. Для цього вища освіта має бути більш
орієнтована на ринок праці та потреби соціально-економічного розвитку країни. Як наслідок —
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контракти з кінцевими споживачами освітніх послуг частково витіснять державне замовлення. Це
дозволить спрямувати вивільнені кошти на
фінансування пріоритетних програм розвитку
загальної середньої освіти: придбання сучасного
обладнання, комп’ютеризацію сільських шкіл та
забезпечення їх доступом до Інтернету, покращення якості вивчення іноземних мов, фінансування наукових досліджень та інноваційних експериментальних методик навчання тощо. Подальші наукові дослідження мають спрямовуватись на розробку моделей нормативного фінансування та інших організаційно-економічних
механізмів, що мають на меті забезпечити доступність та якість освіти, а також підвищити
ефективність бюджетних витрат на освіту.
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ:
СУТНІСТЬ, РОЛЬОВІ ФУНКЦІЇ ТА ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Анотація. Розглянуто сутність міжбюджетних відносин, їх рольові функції в бюджетній системі та
механізм їх фінансового регулювання. Охарактеризовано інструменти міжбюджетного регулювання —
трансферти, виявлено тенденції їх застосування в бюджетному процесі. Визначено напрями поліпшення
фінансового регулювання бюджетів місцевих органів державної влади та самоврядування.
Ключові слова: бюджет, міжбюджетні відносини, бюджетне регулювання, трансферти, соціально
економічний розвиток.
Summary. Essence of interbudgetary relations is considered, their functions in the budgetary system and mechanism
their financial adjusting. The instruments of the interbudgetary adjusting — transferti are described, found out the
tendencies of their application in a budgetary process. Certainly directions of improvement of the financial adjusting
of budgets of local public and selfgovernment authorities.
Key words: budget, interbudgetary relations, budgetary adjusting, transferty, socioeconomic development.
Постановка проблеми. Державне управління
реалізацією стратегічних завдань соціально-економічного розвитку українського суспільства зумовлює необхідність постійного удосконалення механізму впливу у цій динамічній системі відносин, що
здійснюється засобами бюджетного регулювання. У
відповідності із ст. 2 Конституції України, наша
країна є унітарною державою. Визначальними рисами унітаризму є цілісність, неподільність, функціонування єдиної системи права. Адекватно з унітарністю державного устрою бюджетна система
країни є також унітарною: вона функціонує як
цілісна фінансова система без визначення ієрархічного підпорядкування окремих її ланок на так звані
«бюджетні рівні». Це означає, що всі адміністративно-територіальні утворення в містах України є самодостатніми у правовому і фінансовому статусі, а
їхні бюджети — самостійні у виконанні законодавчо визначених їхніх повноважень із відповідним
фінансовим забезпеченням їх відправлення.
Процес взаємодії центру і місцевих органів
влади (державного бюджету і бюджетів адмініст-

ративно-територіальних громад) в умовах унітарності бюджету в сфері формування доходів і видатків (за ступенем централізації і децентралізації
податкових і неподаткових надходжень і їх розподілу та управління бюджетними грошовими
потоками) реалізується міжбюджетними відносинами. Саме у сфері міжбюджетних відносин
відображаються інтереси усіх учасників бюджетного процесу: з одного боку — держави та регіонів, з іншого боку — фінансовий результат функціонування економіки регіонів залежить від досконалості регіональної бюджетної фінансової
політики держави, яка має стимулювати нарощування доходів місцевих бюджетів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі становлення та розвитку міжбюджетних
відносин, а також державної регіональної фінансової політики у фінансовій науці Заходу присвячені праці багатьох дослідників, зокрема Р. Гордона, Д. Н. Кінга, Р. Маккінона, Р. Масгрейва,
У. Оутса, В. Танзі, Ч. Тібу, В. Уотсса, А. Шаха та
ін. У російській фінансовій науці над вказаною
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