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Постановка проблеми. Основним фактором приросту суспільного багатства у 
сучасному інформаційному постіндустріальному суспільстві є збільшення 
нагромаджуваного обсягу знань. Перетворення інформації в знання, її якісне перетворення 
відбувається внаслідок наукових досліджень та освітньої діяльності. Від освітньої 
діяльності в першу чергу залежить сума нагромаджуваних знань, навичок і досвіду, тобто, 
освітній потенціал суспільства. Освітній потенціал – сукупність наявних засобів, 
можливостей суспільства у будь-якій сфері діяльності – перш за все залежить від фонду 
освіти. Величина фонду, тобто сума фінансових ресурсів, виділених на освіту, визначається 
інвестиційною політикою країни. 

Мета статті полягає в дослідженні державного та приватного фінансування освіти в 
Україні з врахуванням методів визначення вигідності інвестування в освіту, структури 
системи освіти, проблем фінансування вітчизняних закладів освіти. 

Стан дослідження. Проблема державного фінансування системи освіти в  
України досить широко досліджена у працях вітчизняних економістів: В. Андрієнка1, 

                                                      
1 Лисенко, Ю. (2002). Перебудова фінансування в державному ВНЗ. Економіка України, 5, 68–74. 
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І. Каленюк1, В. Коваленка2, О. Красій3, В. Лагутіна4, Ю. Лисенка5, В. Новікова6, С. Пирога7, 
О. Стельмаха8, М. Шаварини9 та ін. Проте недостатнє державне фінансування освіти в 
Україні зумовлює аналіз існуючих та перспективи формування нових джерел фінансування 
освіти. 

Виклад основних положень. Будь-яка інвестиція – це акт цільовий, спонукуваний 
перспективою очікування доходу. Інтелектуальні інвестиції – це, перш за все, очікування 
віддачі від впровадження інновацій. Процес фінансування капіталовкладень 
інтелектуального порядку реалізується із трьох джерел: державного бюджету і коштів 
державних підприємств; інвестицій приватного сектора національної економіки; вкладів 
спонсорів, благодійницьких установ або коштів домогосподарств. 

Тобто є два суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють інтелектуальні 
інвестиції – держава і приватний капітал. Інвестиційна діяльність держави і приватного 
підприємництва має свої особливості, які більш виразно простежуються у перехідних 
економіках. Якщо на Заході корпоративний капітал на рівних із державою інвестує наукові 
дослідження, масштабні інноваційно-технологічні експерименти із величезними 
фінансовими витратами, то приватний капітал країн Східної Європи орієнтується на 
виробництво таких товарів і послуг, які у максимально стислий термін дають дохід із 
ставкою, не нижчою від середньої у промисловості. 

В Україні інвестиції більше поширення отримали у галузі освіти ніж у науково-
дослідній діяльності. Приватний бізнес неохоче фінансує розробку фундаментальних 
науково-технічних інновацій. Внаслідок цього має місце наростання невідворотності 
негативних тенденцій у мотивації відтворення інтелектуальних ресурсів – а це вже 
соціальна проблема та проблема національної безпеки і майбутнього. Скорочення 
пропозиції на інтелектуальні послуги на вітчизняному ринку переміщує останні за кордон. 
До прикладу, кожен четвертий винахідник України реєструє свою раціоналізацію в Росії. 

Щодо впроваджень у людський капітал, то в Україні, як і в розвинутих країнах світу, 
одночасно із безкоштовною державною освітою має місце і приватна освіта, причому 
приватні інвестиції в галузі освіти в Україні набрали більшого поширення, ніж 
інтелектуальні інвестиції у науково-дослідну діяльність. Ця тенденція полягає в тому, що 
інвестиції в освіту безпосередньо формують людський капітал – найперспективніший, 
стратегічний ресурс розвитку кожної країни. Згідно із результатами досліджень, які 
здійснили провідні спеціалісти Світового банку під егідою ЮНЕСКО в 30 країнах світу, 1/3 
приросту ВНП зумовлена інвестиціями у систему освіти, рентабельність якої загалом 
становить від 12 до 24 %10. Тобто ефективність виробництва прямо залежить від 
підвищення освітнього рівня населення. Знання, здобуті у ВНЗ, кристалізовані у 
відповідних документах, передусім у дипломі про закінчення вищого навчального закладу, 
на ринку трудових ресурсів стають чи не найвагомішим спонукальним фактором вибору для 

                                                      
1 Каленюк, І.С. (2000). Диверсифікація джерел фінансування освіти. Фінанси України, 11, 72–78. 
2 Коваленко, В.М. (2001). Організаційні та фінансові аспекти використання трудового потенціалу 
робочої сили. Фінанси України, 9, 43–48. 
3 Красій, О.І. (2000). Фінансування народної освіти. Фінанси України, 4, 49–53. 
4 Лагутін, В.Д. (1998). Фінансові проблеми платного навчання у державних вищих закладах освіти. 
Фінанси України, 12, 95–99. 
5 Лисенко, Ю. (2002). Перебудова фінансування в державному ВНЗ. Економіка України, 5, 68–74. 
6 Новіков, В. (2000). Кредитування вищої освіти. Економіка України, 4, 72–76. 
7 Пирога, С., Пирога, І. (1997). Джерело фінансування освіти. Економіка України, 2, 87–89. 
8 Стельмах, О.М. (2003). Особливості франдрейзингу та індаументу в системі фінансування вищих 
навчальних закладів. Вісник Тернопільської академії народного господарства, 5, 221–227. 
9 Шаварина, М.П. (2000). Проблеми фінансів вищих закладів освіти. Фінанси України, 6, 79–83. 
10 Яхтенфукс, М., Колєр-Кох, М. (2007). Європейська інтеграція: навчальний посібник. Київ: 
Києво-Могилянська академія. 
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покупця-роботодавця. Однак поруч із перспективою отримання престижної, високооплачуваної 
роботи, здобувач освітніх послуг стає перед суто індивідуально-економічною проблемою 
окупності і дохідності інвестицій в освіту. Адже для студента, скажімо, існують так звані 
витрати не одержаних, втрачених за роки навчання доходів. Крім цього, випускник ВНЗ на 
початках своєї кар’єри має невисокі доходи, інколи нижчі, ніж працівники із середньою 
освітою, але із багаторічним стажем. Але тут спрацьовує фактор часу – при оцінці витрат і 
надбань, пов’язаних з одержанням освіти, грошові доходи дипломованого фахівця 
збільшуються із віком. Одним із джерел фінансування освіти, у розвинутих країнах та все 
частіше і у країнах перехідних (в тому числі й Україні), для індивіда виступає банківська 
позика. Для визначення вигідності інвестування у вищу освіту економісти пропонують 
підрахувати внутрішню норму інвестиційної дохідності та порівняти її з ринковою ставкою 
процента: якщо норма інвестиційної дохідності вища або дорівнює ставці процента – інвестиція 
в освіту виправдана1. 

Зауважимо, що не дивлячись на логіко-раціоналістичну сторону проблеми, особа інвестує 
в освіту, щоб здобути нові знання і стати висококонкурентним претендентом на престижне 
робоче місце. Здобута освіта дає відчуття стабільності професійного становища, теоретична 
база дає арсенал оперативного добору засобів для досягнення виробничих цілей, пристосування 
до нових умов діяльності, що особливо актуально. Відомо, що на початку ХХ ст. знань, 
отриманих людиною в результаті закінчення ВНЗ, вистачало на все життя, у середині ХХ ст. – 
на півжиття, а в нинішніх умовах – на 5-10 років. А це зумовлює необхідність постійного 
інформаційного самовдосконалення через швидкість морального старіння знань фахівців. 

Можемо відмітити позитивні зрушення в суспільній свідомості як українського соціуму, 
так і держави. Суспільство розуміє ключову роль освіти у формуванні конкурентоздатного 
трудового ресурсу, що дасть відчуття безпеки і стабільності. Роль і значення освіти у 
суспільному житті зростає в міру ущільнення системи відносин, становлення інституцій та 
кристалізації соціальної інформації через культуру, мистецтво і техногенез. Структура системи 
освіти у сучасному баченні може бути відображена з урахуванням системно-синергетичного 
підходу (див. рис. 1.). 

Рис. 1. Структура системи освіти та її елементи 

                                                      
1 Мортиков, В.В. (1998). Окупність і дохідність інвестицій в освіту. Фінанси України, 5, 34–41. 
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Основними її елементами є цільова, керуюча та функціональна підсистеми, а також 
наукове обґрунтування системи освіти, економіка системи освіти, зовнішнє середовище 
системи освіти і підсистема забезпечення. 

Первинною ланкою освітнього комплексу є національна система середньої освіти, яка 
є важливою галуззю довгострокового капіталовкладення, вигод переливу усього 
суспільства у перспективі десятиліття. Саме середня освіта на сьогодні стала тим 
мінімальним освітнім рівнем, який дозволяє індивідові “знайти” собі нішу у системі 
суспільних відносин, звести до мінімуму кількість непотрібних суспільству людей, оскільки 
вартість робочої сили вже довший час не визначається фізіологічним споживчим кошиком, і 
навіть не соціальним споживчим кошиком. Із середини ХХ ст. середня освіта у розвинутих 
країнах світу стає обов’язковою. Коли освіта була приватною, освітні послуги підлягали 
індивідуальній оплаті. Коли ж необхідність освіти набрала загальнонаціональних 
масштабів, природно, що проблему фінансування освіти зобов’язана була взяти на себе 
найвища соціальна інституція – держава. 

У кінці ХІХ ст. мінімальні вкладення в освіту не знижувалися нижче 5% ВНП. Однак, 
техногенез у країнах індустріальної економіки вимагав збільшення обсягу інвестицій в 
освітній комплекс, а бурхливий розвиток інформаційних технологій в кінці ХХ ст. вказав на 
те, що саме освітній рівень є індикатором конкурентоспроможності суспільства у сучасних 
світових інтеграційних процесах. У 80-90 рр. ХХ ст. у Західній Європі прокотилася хвиля 
часткової приватизації підприємств суспільного сектора економіки, що не оминула і 
освітній комплекс. Західні суспільства пішли шляхом диверсифікації джерел фінансування 
освіти, причому домінуючою формою фінансування освіти залишилися державні ресурси. 
Приватизація реалізується у два способи: 1) створенням навчальних закладів приватної 
форми власності; 2) переходом на приватні джерела фінансування. Приватний сектор у 
структурі освітнього комплексу більшості розвинутих країн світу не перевищує 10-15 % 
усієї спискової чисельності учнів, а в країнах із низьким рівнем доходу вона вища ніж у 
країнах із середнім та високим рівнями доходу, хоча у Фінляндії та Швейцарії приватне 
фінансування у відсотках до сукупних видатків на освіту становить, відповідно, 50 % та 
55%1. 

Зауважимо, що володіючи на час проголошення незалежності одним із найвищих 
інтелектуальних потенціалів у світі, Україна, внаслідок квазіринкової трансформації, 
виплекала дві ключові проблеми, через котрі деградує національний освітній комплекс: 
залишковий принцип фінансування та висока плинність кадрів. Причому друга проблема, 
значною мірою, є похідною від першої. Правда, освітній комплекс України, задіяв 
механізми залучення альтернативних джерел фінансування – приватні інвестиції фізичних 
та юридичних осіб. Однак ріст частки приватних джерел у фінансуванні освіти в сучасних 
умовах – це переважно тенденція, характерна для слаборозвинутих країн, таких як Кенія, 
Уганда, Гаїті, Шрі-Ланка та ін. Платна освіта в Україні розрахована на студентів, набраних 
понад державний план прийому, а отримані при цьому кошти є некомерційними ресурсами, 
що спрямовуються на розвиток матеріальної бази ВНЗ та у дохід бюджету. Натомість у 
розвинутих країнах світу має місце тенденція посилення державного фінансування освіти. 
Наприклад, у Франції за останні 20 років державні витрати на освіту коливаються від 6,4 % 
до 6,8 %. У Королівстві Швеція освіта повністю фінансується державою, навчання 
безкоштовне. У Великобританії – змішана система фінансування, що дозволило мати 
найвищий відсоток вузівської молоді серед Європейських країн – 30 %. 

Першим показником успішного функціонування освіти є кадрове забезпечення. 
Якісний склад кадрового забезпечення в Україні знижується внаслідок високої плинності. 
Згідно статистичних даних, у середині 90-х років ХХ ст. в університетах України 
працювало в середньому майже півтори тисячі докторів та більше 6000 кандидатів наук. На 

                                                      
1 Каленюк, І.С. (2000). Диверсифікація джерел фінансування освіти. Фінанси України, 11, 72–78. 
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початок ХХІ ст., незважаючи на щорічні захисти дисертацій, кількість докторів наук у 
вищих закладах освіти знизилася більш як на сто чоловік, а кандидатів зменшилася на 
тридцять осіб. Ключовою причиною плинності кадрів є недостатнє фінансування. 

Проблема фінансування освітнього комплексу України має дві цільові компоненти: 1) 
оплату праці, адекватну інтелектуально-енергетичним затратам у виробництві освітньої 
послуги та інтелектуально-інноваційного продукту; 2) ресурсне забезпечення підготовки 
кадрів. Оплата праці та її розмір має ґрунтуватися передусім на стимуляційному факторі 
праці, а не командно-адміністративному. Зарплата українського науковця у 3-4 рази нижча 
ніж в його колеги із Східної Європи, та у 5-7 разів нижча ніж в аналогічного фахівця на 
Заході (мінімальна річна зарплата професора у США становить 50 тис. дол.). Низький 
рівень зарплати є основною причиною плинності кадрів у ВНЗ та зниження якості освітніх 
послуг. 

Матеріально-технічна база навчальних закладів повинна постійно оновлюватись 
адекватно до рівня техногенезу. У розвинутих країнах світу із (в середньому) 5 % ВВП 
державних інвестицій в освіту, щонайменше 2 % має скеровуватися на ресурсне 
забезпечення. У Японії цей показник – 3,05 %, в Ізраїлі – 3,5 %, у США – 2,75 %, в Україні 
приблизно – 0,3 %. Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що інвестиції в науку 
стають рентабельними на рівні 1,7 % ВВП. Проте на закупівлю нового обладнання і техніки 
держава грошей майже не виділяє. У зв’язку з цим, випускник вітчизняного навчального 
закладу без серйозної і довготривалої адаптації не спроможний обслуговувати на 
підприємстві сучасне обладнання, що робить його неконкурентоспроможним на ринку 
праці. 

На сьогодні в Україні існує ситуація з розмежуванням видатків, що спричиняє 
проблему неефективного використання обсягу фінансових ресурсів, спрямованих на освіту. 
Важливим інструментом підвищення якості освіти є розподіл фінансових ресурсів на 
фінансування освітніх послуг з місцевих бюджетів. Проте існують перешкоди для 
застосування такого розподілу Міністерством освіти, науки, молоді та спорту достатньо 
ефективно та в повному обсязі. Для розподілу необхідне здійснення Міністерством освіти 
та науки відповідного аналізу та встановлення коригування коефіцієнтів згідно з аналізом 
зв’язку між освітніми змінами на місцевому рівні та коефіцієнтами і внесення належних 
коригувань. В існуючій на сьогодні системі функції Міністерства освіти та науки і 
Міністерства фінансів розподілені таким чином, що Міністерство освіти, науки, молоді та 
спорту немає достатніх можливостей для здійснення такого аналізу. Як наслідок, функції 
забезпечення розвитку освіти та фінансування розділені таким чином: 

 Міністерство освіти та науки здійснює заходи щодо розвитку освіти, проте не може 
самостійно перерозподілити кошти на фінансування освіти згідно з визначеними 
пріоритетами; 

 Міністерство фінансів розподіляє кошти на освіту відповідно до встановлених 
нормативів, проте не аналізує вплив фінансування на її розвиток. 

Згідно з Бюджетним кодексом протягом п’яти років після набрання ним чинності 
може бути застосований міжбюджетний трансферт з Державного бюджету України на 
зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність 
мережі бюджетних установ. Розмір цього міжбюджетного трансферту на перший рік 
встановлюється в розмірі 5 % від загального обсягу дотацій вирівнювання з Державного 
бюджету України місцевим бюджетам. Кожного наступного року розмір трансферту 
зменшується на 1 % від загального обсягу дотації вирівнювання. Розподіл такого 
трансферту наразі відбувається, на думку ряду вітчизняних фахівців1, без врахування 
позиції Міністерства освіти та науки й місцевих управлінь освіти. Без такого врахування 
 

                                                      
1 Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики (2003). Київ, 296. 
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додаткові фінанси можуть розподілятися механічно і сприятимуть неефективному 
використанню коштів. Натомість розподіл додаткового трансферту має відбуватись згідно з 
пріоритетами освітньої політики. 

Українськими вченими-експертами з аналізу освітньої політики за напрямом 
“Економіка освіти”1 розроблено три варіанти політики підвищення ефективності 
використання розрахунку обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування 
освітніх послуг з місцевих бюджетів. 

Варіант політики А. Передати відповідальність та права щодо формування освітнього 
бюджету та правил розподілу міжбюджетних трансферів між місцевими бюджетами на 
формування локальних освітніх бюджетів з Міністерства фінансів до Міністерства освіти та 
науки. 

Варіант політики Б. Покращити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів на 
формування локальних освітніх бюджетів за такими сценаріями: 

1) фінансування “на учня” з єдиним коефіцієнтом приведення для всіх учнів шкіл 
сільської місцевості України; 

2) фінансування “на учня” з єдиним коефіцієнтом приведення для учнів шкіл 
сільської місцевості для кожної області; 

3) фінансування “на учня” з коефіцієнтом приведення для учнів шкіл сільської 
місцевості, що залежить від об’єктивних відмінностей районів України, які спричиняють 
різну вартість навчання у школах сільської місцевості. 

Варіант політики В. Розробити механізми залучення центральних та локальних рівнів 
управління освітою до прийняття рішень щодо розподілу додаткових міжбюджетних 
трансфертів. 

Механізми залучення передусім повинні передбачати чіткі правила розподілу таких 
резервів. Частку резервів, що надходитиме на освіту, необхідно розподіляти за прозорими 
правилами. Прозорість може бути збережена за умови проведення конкурсів заявок за 
участю представників освіти як центрального (Міністерств освіти, науки, молоді та спорту 
України), так і місцевих рівнів (заявниками). Застосування запропонованих оптимізаційних 
механізмів, навіть при недофінансуванні галузі, дасть можливість досягнути поліпшення 
фінансування таких ключових освітніх ланок як дошкільна, загальна середня, а також і 
спеціальна освіта. 

Висновки. Продукування трудових ресурсів високого ступеня економічної 
адаптованості на основі збалансування спеціалізованої та фундаментальної підготовки 
потребує відповідного фінансового забезпечення. Проблема фінансування освіти у 
перехідних системах економіки (в тому числі в Україні) має дві цільові компоненти: 1) 
оплату праці, адекватну інтелектуально-енергетичним затратам у виробництві освітньої 
послуги та інтелектуально-інноваційного продукту; 2) ресурсне забезпечення підготовки 
кадрів. Фінансування здійснюються за рахунок трьох джерел: бюджетних асигнувань і 
коштів державних підприємств; приватно-підприємницького капіталу; спонсорських 
коштів, благодійних субсидій тощо. Передумовою інвестування в освітні проекти є оцінка 
окупності і доходності вкладень в освіту. Для оцінки інвестиційної віддачі від затрат на 
вищу освіту розраховують дисконтовий потік витрат і доходів. Вкрай актуальним для 
освітнього комплексу України є диверсифікація джерел фінансування, надання особливих 
освітніх послуг на які є високий попит з боку економіки і суспільства. Окрім цього вагомим 
інструментом підвищення якості освіти є оптимальний розподіл фінансових ресурсів на 
фінансування освітніх послуг з місцевих бюджетів. У той же час держава повинна 
фінансувати освітні проекти із перспективою навчання за кордоном і здобуття 
спеціальностей у галузях біотехнологій та Інтернет-економіки. 

                                                      
1 Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики (2003). Київ, 296. 



ISSN 2533‐4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 12 

References: 
1. Lysenko, Iu. (2002). Perebudova finansuvannia v derzhavnomu VNZ [Restructuring of financing in 
public universities]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], 5, 68–74. [in Ukrainian]. 
2. Kaleniuk, I.S. (2000). Dyversyfikatsiia dzherel finansuvannia osvity [Diversifying sources of education 
funding]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 11, 72–78. [in Ukrainian]. 
3. Kovalenko, V.M. (2001). Orhanizatsiini ta finansovi aspekty vykorystannia trudovoho potentsialu 
robochoi syly [Organizational and financial aspects of the employment potential workforce]. Finansy 
Ukrainy [Finance of Ukraine], 9, 43–48. [in Ukrainian]. 
4. Krasii, O.I. (2000). Finansuvannia narodnoi osvity [Funding of Public Education]. Finansy Ukrainy 
[Finance of Ukraine], 4, 49–53. [in Ukrainian]. 
5. Lahutin, V.D. (1998). Finansovi problemy platnoho navchannia u derzhavnykh vyshchykh zakladakh 
osvity [Financial problems of paid education in public higher education institutions]. Finansy Ukrainy 
[Finance of Ukraine], 12, 95–99. [in Ukrainian]. 
1. 11. Mortykov, V.V. (1998). Okupnist i dokhidnist investytsii v osvitu [Payback and profitability of 
investments in education]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 5, 34–41. [in Ukrainian]. 
6. Novikov, V. (2000). Kredytuvannia vyshchoi osvity [Lending of Higher Education]. Ekonomika 
Ukrainy [Economy of Ukraine], 4, 72–76. [in Ukrainian]. 
7. Pyroha, S., Pyroha, I. (1997). Dzherelo finansuvannia osvity [Funding source of education]. Ekonomika 
Ukrainy [Economy of Ukraine], 2, 87–89. [in Ukrainian]. 
8. Stelmakh, O.M. (2003). Osoblyvosti frandreizynhu ta indaumentu v systemi finansuvannia vyshchykh 
navchalnykh zakladiv [Features of fundraising and endowment in the system of financing higher education 
institutions]. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva [Bulletin of Ternopil Academy of 
National Economy], 5, 221–227. [in Ukrainian]. 
9. Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: rekomendatsii z osvitnoi polityky (2003) [Reform Strategy 
for Education in Ukraine: Educational Policy Recommendations (2003)]. Kyiv, 296. [in Ukrainian]. 
10. Shavaryna, M.P. (2000). Problemy finansiv vyshchykh zakladiv osvity [The problems of finance of 
higher education institutions]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 6, 79–83. [in Ukrainian]. 
11. Yakhtenfuks, M., Kolier-Kokh, M. (2007). Yevropeiska intehratsiia: navchalnyi posibnyk [European 
Integration: Tutorial]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia [Kyiv-Mohyla Academy]. [in Ukrainian]. 


