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ВСТУП 
 
В Україні здійснюється трансформація системи освіти, спрямована на 

інтеграцію освітньої діяльності з європейським освітнім середовищем з 
урахуванням найкращих світових практик і вимог до якості освіти. Освітня 
система кожної країни має й суто національні риси, що пов’язано із 
особливостями національної економіки, для якої готуються освічені кадри, 
освітою враховуються також національна ментальність, традиції, звичаї. 
Українська освіта, попри її окремі недоліки, успішно генерує кадрове 
поповнення суспільства вільних людей, які здатні відстоювати свою 
незалежність, свою самоідентичність, свою свободу.  

Одним із найбільш дієвих засобів успішної реалізації освітньої 
трансформації є належне використання сучасного інструментарію фінансування 
всіх складових освітньої системи. Освітні фінанси мають забезпечити розвиток 
системи освіти, перехід її на новий якісний рівень, який забезпечив би майбутній 
суспільно-економічний розвиток  країни в цілому. 

Втім сьогодення функціонування системи освіти України ускладнене через 
серйозні кризові явища в національній економіці, пов’язані не лише з 
внутрішніми, а й передусім із зовнішніми чинниками, такими як гібридна війна, 
розв’язана Російською Федерацією, та масштабною пандемією COVID-19. Це 
зумовлює додаткові виклики для освітньої галузі, змушує шукати нестандартні 
розв’язання виниклих проблем, вимагає додаткових витрат, зокрема на 
вдосконалення та запровадження дистанційного й змішаного форматів освіти.  

Формування нових підходів до фінансування освіти в Україні тривало 
протягом останніх 30 років, цей процес здійснювався паралельно з реформами та 
структурними зрушеннями в політичній і соціально-економічній системах 
країни. Серед найбільш важливих слід відзначити поширення ринкового 
механізму на сферу освіти, появу приватної власності, створення приватних 
закладів освіти, докорінні зміни бюджетно-податкового законодавства, перехід 
до використання інструментарію програмно-цільового методу фінансування, 
формування формульного підходу до розподілу бюджетних коштів тощо. 

Зазначимо, що ці перетворення здійснювались на фоні розвитку загальних 
глобалізаційних процесів, які охоплюють на сучасному етапі розвитку весь 
європейський освітній простір, вони призвели до появи багатьох нових 
інструментів фінансування у сфері освіти. Зростала частка приватного 
фінансування в усіх сферах освіти, з’явилися нові підходи до розподілу наявних 
фінансових ресурсів, удосконалюється система моніторингу за використанням 
та ефективністю виділених коштів.  

В українській моделі фінансового забезпечення освіти переважає державне 
фінансування всіх рівнів системи освіти, яке здійснюється за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів. Починаючи з 2015 р. в Україні активно став 
використовуватися такий новий інструмент фінансування, як міжбюджетні 
трансферти – субвенції на освітні потреби. Найбільшою за обсягом є субвенція, 
що спрямовується на оплату праці педагогічних працівників і розподіляється між 
територіальними одиницями за допомогою формульного підходу. Для 
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фінансової підтримки реалізації освітніх реформ запроваджено також низку 
інших цільових субвенцій, перелік яких щороку змінюється залежно від 
нагальних поточних потреб освітньої системи. Зокрема, у 2021 р. з’явилася 
субвенція на потреби, пов’язані з протидією пандемії COVID-19, а згодом 
уперше планується запровадження субвенції на капітальні витрати, тобто ремонт 
і будівництво шкіл. Істотного реформування потребує й фінансування 
професійно-технічної та вищої освіти, зокрема за рахунок залучення додаткового 
приватного фінансування із використанням сучасних фінансових інструментів. 

Метою підготовки цієї монографії є науково-прикладне обґрунтування 
підходів до оцінювання ефективності фінансування різних рівнів освіти в 
Україні, порівняльний аналіз світового досвіду фінансування з метою 
визначення оптимальних інструментів фінансового забезпечення національної 
освітньої сфери.  
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 
 

1.1. Інституційно-правові засади фінансування системи освіти України 
 
До проголошення незалежності України освітня система фінансувалася 

виключно за рахунок державних коштів. Інституційно-правові засади 
фінансування системи освіти незалежної України почали змінюватися з 
ухваленням Закону «Про освіту» 23 травня 1991 р.1, після проголошення 
державного суверенітету в 1990 р.2 У вказаному законі було закріплено, що 
фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, 
підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних 
бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств і 
організацій, а також додаткових джерел фінансування. До інших джерел коштів 
уперше було віднесено ресурси, залучені від підприємств та приватних осіб. 

У свою чергу, розпочалася розбудова системи фінансування освітніх 
установ. Згідно зі статтями 61 і 62 Закону «Про освіту» 1991 р., в Україні було 
визначено дозволені додаткові джерела фінансування закладів освіти, зокрема 
такі: кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; плата за надання 
додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за науково-дослідні роботи 
(послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення 
підприємств, установ, організацій та громадян; доходи від реалізації продукції 
навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від 
надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; дотації з місцевих бюджетів; 
дивіденди від цінних паперів; валютні надходження; добровільні грошові 
внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, 
окремих громадян; інші кошти. Також, було законодавчо закріплено вимоги до 
розміру, строків і умов оплати за навчання та встановлено, що отримання 
додаткового фінансування не є підставою для зменшення обсягу або припинення 
бюджетного фінансування. Для розвитку наукових досліджень на базі закладів 
вищої освіти було визначено, що не менше 10 % коштів, виділених на 
фінансування закладу з бюджету, повинні спрямовуватися саме на фінансування 
фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм, 
проєктів державного значення. 

На виконання Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення 
в дію Закону України «Про освіту»» та з метою забезпечення розвитку освіти як 
пріоритетного засобу розбудови Української держави 3 листопада 1993 р. 
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про Державну національну 
програму «Освіта» («Україна XXI століття»)»3. Цю програму було розглянуто та 
                                                            
1 Про освіту : Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/print. 
2 Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/55-12#Text. 
3 Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : постанова Кабінету Міністрів 
України від 03.11.1993 № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text. 
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схвалено Першим з’їздом педагогічних працівників. Її головна мета полягала в 
розробленні стратегії розвитку освіти в Україні в початкові роки незалежності та 
в перспективі, у XXI ст., створенні життєздатної системи безперервного 
навчання й виховання для досягнення високих освітніх результатів, забезпечення 
можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, 
формування інтелектуального та культурного потенціалів як найвищої цінності 
нації.  

В період 1991–2003 рр. національна система освіти здебільшого зберігала 
традиції радянського минулого, змінюючись у міру розвитку нових суспільних 
відносин у країні. Відповідно до суспільних перетворень змінювалось і освітнє 
законодавство, зокрема численні доповнення до Закону «Про освіту» внесено 
після ухвалення Конституції України в 1996 р.  

На деталізацію рамкового Закону України «Про освіту» були прийняті 
закони України «Про професійно-технічну освіту» (1998 р.), «Про загальну 
середню освіту» (1999 р.), «Про позашкільну освіту» (2000 р.), «Про дошкільну 
освіту» (2001 р.), «Про вищу освіту» (2002 р.) та інші законодавчі акти. 

Починаючи з 2004 р. відбувалась істотна трансформація інституційно-
правової бази освіти під впливом євроінтеграційних процесів, оскільки Україна 
задекларувала курс на вступ до ЄС. Це зумовило відповідні зміни в усіх 
сегментах освіти – від дошкільної до вищої. 

Підписанням Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. Українська держава взяла 
на себе зобов’язання сприяти розвитку європейського співробітництва в галузі 
освіти, навчання та молодіжної політики з метою поліпшення взаєморозуміння, 
активізації міжкультурного діалогу й поглиблення знань щодо відповідних 
культур із урахуванням культурного та мовного розмаїття4.  

Накопичення критичної кількості цих новацій зумовило необхідність зміни 
редакції Закону України «Про освіту», нова редакція була прийнята 5 вересня 
2017 р.5 Закон дав потужний поштовх для подальшого реформування вітчизняної 
системи освіти та розв’язання завдань із входження в європейський освітній 
простір6. Положення цього Закону відобразили еволюцію концепції 
фінансування освітньої системи України. Згідно зі статями 78 і 79, фінансування 
закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів 
відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 
За державними та комунальним закладами освіти було офіційно закріплено 
право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет 
Міністрів України. Приватні заклади освіти отримали право затверджувати 
переліки платних освітніх та інших послуг, що не ввійшли до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

                                                            
4 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
984_011#Text. 
5 Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 
6 Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність. Інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 
2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk- 
Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 



8 

Також було зазначено особливості фінансування різних рівнів освіти, а 
саме: 

(1) Фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за 
рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством. Держава може сприяти розвитку 
дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх 
субвенцій. 

(2) Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх 
субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не 
заборонених законодавством. Було також встановлено, що розподіл освітньої 
субвенції здійснюється на підставі спеціально затвердженої формули. 

(3) Фінансування професійної (професійно-технічної) та фахової 
передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому 
числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, місцевих бюджетів та 
інших джерел, не заборонених законодавством.  

(4) Фінансування вищої і післядипломної освіти здійснюється за рахунок 
коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

(5) Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти 
державного та місцевих бюджетів. 

Окрім того, було врегульовано питання отримання державного 
фінансування й приватними або корпоративними закладами освіти, що надають 
загальну середню освіту. Такі заклади мають право одержувати освітню 
субвенцію в обсязі, визначеному відповідними нормативними актами. 

До джерел фінансування, дозволених законодавством, відносяться: 
державний бюджет; місцеві бюджети; плата за надання освітніх та інших послуг 
відповідно до укладених договорів; плата за науково-дослідні роботи (послуги) 
та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших 
юридичних та фізичних осіб; доходи від реалізації продукції навчально-
виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду 
приміщень, споруд, обладнання; гранти вітчизняних і міжнародних організацій; 
дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів 
спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору; 
добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних 
активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; інші 
джерела, не заборонені законодавством. 

На відміну від попередньої редакції Закону «Про освіту»7, нове 
законодавство передбачає й заборону на певні джерела фінансування, а саме: 

– кошти фізичної особи, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 

                                                            
7 Про освіту : Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/print. 
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– кошти юридичної особи з іноземними інвестиціями держави-агресора 
або держави-окупанта, або зареєстрованої на території держави-агресора або 
держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є 
резидентом держави-агресора або держави-окупанта. 

Законом «Про освіту»8 також визначено перелік цілей, на які може 
виділятися субвенція на освітні потреби, затверджено умови, визначення розміру 
та порядок внесення плати за навчання і закріплено право закладу освіти 
самостійно розпоряджатися коштами, отриманими з додаткових джерел 
фінансування. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві 
асигнування закладів освіти, підприємств, установ, організацій системи освіти не 
зменшуються. 

Впродовж усього часу трансформування системи освіти України 
локомотивом освітніх реформ було і залишається Міністерство освіти і науки 
України (МОН), яке завжди тісно співпрацювало з Верховною Радою України, 
іншими центральними органами влади, зокрема Міністерством фінансів 
України, у розв’язанні актуальних проблем освітньої галузі. Найголовнішою 
функцією МОН є формування та реалізація державної політики у сфері освіти й 
науки. Крім того, Міністерство здійснює всебічне курування наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності, трансферів, тобто передання технологій; 
забезпечує державний нагляд за діяльністю навчальних закладів усіх форм 
власності, а також підприємств, установ і організацій, котрі надають освітні 
послуги або виступають посередниками в їх наданні9.  

На сьогодні МОН забезпечує розроблення стратегічних напрямів розвитку 
та форматів вітчизняної освіти з неухильним збереженням і захистом 
національних інтересів. Зазначене реалізується через положення стратегічних 
документів, відповідні державні цільові програми, участь у їх виконанні й надання 
методичних рекомендацій. Міністерство забезпечує дотримання нормативно-
правових засад функціонування системи освіти; збір та обробку освітньої 
статистики, її аналіз, використання для подальших прогнозів; міжнародне 
співробітництво у сфері освіти й науки; формування пропозицій щодо обсягу та 
розподілу освітніх субвенцій, державного фінансування різних видів освіти, 
стипендіального фонду; визначення державних пріоритетів із підготовки та 
перепідготовки освітян; їх сертифікацію й підвищення їхньої кваліфікації; 
розроблення та затвердження умов прийому до навчальних закладів, провадження 
освітньої діяльності, її ліцензування й перевірки; затвердження порядку 
проведення інституційного аудиту закладів освіти, акредитації типових освітніх 
програм та інших заходів контролю якості освіти тощо. Для реалізації покладених 
на нього завдань МОН тісно взаємодіє з усією системою виконавчої влади та її 
вищою ланкою – Кабінетом Міністрів України. Не менш інтенсивною є співпраця 

                                                            
8 Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 
9 Місія, функції та стратегія / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-
ministerstvo/misiya-ta-funkciyi. 
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із законодавцями, фаховими експертами, міжнародними інституціями та ін.10. За 
активної підтримки Уряду продовжується реформування освітньої сфери11. 

Розвиток системи освіти України протягом 1991–2021 рр. відбувався в 
умовах докорінної зміни соціально-політичного й економічного устрою 
держави. Тривале безальтернативне панування командно-адміністративної 
системи та комуністичної ідеології, ментальне вкорінення багатьох стереотипів 
того періоду ускладнили перехід до ринкової економіки. На початку 1990-х років 
країна функціонувала в стані глибокої економічної кризи, що, у свою чергу, 
позначилося на динаміці процесів у освітній сфері12. 

Унаслідок зменшення чисельності здобувачів освіти впродовж 1991–
2020 рр. спостерігалося поступове скорочення загальної кількості закладів 
освіти (рис. 1.1.1). На цей процес вплинула також зміна підходів стосовно 
доступності якісної освіти, що призвело до об’єднання закладів освіти, створення 
опорних шкіл, комплексів навчальних закладів різних рівнів освіти та ін.  

У сегменті вищої освіти кількість закладів вищої освіти (ЗВО) на початку 
1990-х років зросла з 910 до 1060 од. у 1996 р. Надалі, у зв’язку з посиленням 
вимог до них з боку МОН, об’єднавчими та іншими процесами, вона зменшилася 
й у 2021 р. становила близько 620 од.  

Протягом 1991–2020 рр. кількість закладів професійної (професійно-
технічної) освіти скоротилася з 1290 од. у 1991 р. до 720 од. у 2021 р.; закладів 
загальної середньої освіти – з 21 900 од. у 1991 р. до 14 870 од. у 2021 р.; закладів 
дошкільної освіти – з 24 400 од. у 1991 р. до 14 800 од. у 2021 р. 

Такі процеси пов’язані зі становлення національної системи освіти, яка має 
відображати потреби й особливості соціально-економічного розвитку нашої 
країни, створювати нову суспільну ментальність, конкурувати на відкритому 
глобальному та європейському ринках освітніх послуг. Зазначимо, що заходи з 
оптимізації мережі закладів освіти часто були зумовлені необхідністю 
підвищення ефективності її функціонування, а також трансформацією механізму 
освітнього фінансування.  

Формування нових підходів у фінансуванні вітчизняної освіти впродовж 
останніх 30 років відбувалося на тлі тектонічних зрушень політичної й 
соціально-економічної системи України, а саме: розвитку ринкового механізму 
та становлення приватної власності; перманентних змін бюджетно-податкового 
законодавства, запровадження програмно-цільового методу фінансування, 
використання формульного підходу до розподілу бюджетних коштів.  

На початку 1990-х років Україна зіткнулася з глибокою фінансово-
економічною й бюджетною кризою. Старі економічні зв’язки розірвались, 

                                                            
10 Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2021. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-
Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 
11 Реформа освіти та науки / Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-
kapitalu/reforma-osviti. 
12 Матеріали цього підрозділу підготовлено на основі даних, наведених у джерелі: Освіта в незалежній Україні: 
розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2021. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ 
zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-
Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 
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безперервний цикл виробництва в багатьох випадках було порушено, 
розпочалася гіперінфляція, недофінансування бюджетної сфери, хронічні 
невиплати заробітної плати стали звичними явищами.  

 
Рис. 1.1.1. Кількість закладів освіти в 1991–2021 рр., тис. од. 

Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/; 
Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua. 

 
Вимушена необхідність фокусування на швидких реформах у виробничих 

галузях національної економіки призвела до того, що в той період сфера освіти 
не вважалася пріоритетним напрямом державного фінансування. Як наслідок, 
освітнє бюджетне фінансування було недостатнім, освіта зазнала й кадрових 
втрат: дуже багато талановитих педагогів через відсутність зарплати були 
змушені перекваліфікуватись і шукати роботу в інших галузях економіки. 
Кризовий стан вдалося частково пом’якшити завдяки грошовій реформі 1995 р., 
після проведення котрої суттєво знизились темпи інфляції й уряд зміг 
забезпечити більш повноцінне фінансування сфери освіти. 
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Стабілізація економічної ситуації в країні уможливила подальше 
поступове нарощування обсягів фінансування системи вітчизняної освіти. 
Видатки зведеного бюджету України на освіту в номінальному виразі стійко 
зростали протягом 1996–2021 рр. (рис. 1.1.2).  

 
Рис. 1.1.2. Видатки зведеного бюджету України на освіту  

протягом 1996–2021 рр., млн грн13 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu); Державної 
служби статистики України (URL: http://www.ukrstat.gov.ua/); Міністерства фінансів України 
(URL: https://www.minfin.gov.ua/). 

 
Частка видатків на освіту у структурі зведеного бюджету України 

коливалася в досить широкому діапазоні – від 11 % у 1996 р. до 21 % у 2009–
2010 рр. Упродовж 2015–2021 рр. вона стабілізувалася та з 2015 р. має тенденцію 
до зростання, збільшившись із 16,8 % у 2015 р. до 18,7 % у 2021 р. (рис. 1.1.3). 
                                                            
13 Видатки зведеного бюджету України на освіту за 2021 р. є плановими, ВВП за 2021 р. – розрахунковою 
величиною, що вказана на сайті Міністерства фінансів України. 
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Це свідчить, що наразі сфера освіти вже вважається урядом однією з 
пріоритетних, на її розвиток відшукувались кошти навіть в умовах війни на сході 
України, розв’язаної російською федерацією.  

 

 
Рис. 1.1.3. Частка видатків на освіту в загальному обсязі видатків зведеного 

бюджету України в 1996–2021 рр., % 14 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu); Державної 
служби статистики України (URL: http://www.ukrstat.gov.ua/); Міністерства фінансів України 
(URL: https://www.minfin.gov.ua/). 

 
Зазначені тенденції простежуються й на рис. 1.1.4, котрий відображає 

видатки зведеного бюджету України на освіту протягом 1996–2021 рр. як частку 
ВВП. Так, у 1996 р. на потреби освіти було надано майже 5 % ВВП, а в 2010 р. – 
навіть 7 %. Найменшим фінансування освіти було в 1999 р., що може бути 
пов’язано із впливом світової фінансової кризи. Можна помітити також 
тенденцію поступового наростання частки освітнього фінансування у 2015–
2021 рр. усупереч таким серйозним викликам, як конфлікт із РФ і збільшення 
потреб оборонної сфери, пандемія COVID-19, несприятлива ситуація у світовій 
економіці загалом. Отже, український уряд орієнтується на побудову 
інноваційної моделі національної економіки, основу для котрої повинна 
                                                            
14 Видатки зведеного бюджету України на освіту за 2021 р. є плановими, як зазначено у звітності Державної 
казначейської служби України. 
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забезпечити якісна освіта. За даними Мінфіну, у 2021 р. витрати у зведеному 
бюджеті на освіту досягнуть майже 7 %, що відповідає законодавчо визначеному 
цільовому орієнтиру (див. рис. 1.1.4). 

 
Рис. 1.1.4. Видатки зведеного бюджету України на освіту  

в 1996–2021 рр., % ВВП 15 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu); Державної 
служби статистики України (URL: http://www.ukrstat.gov.ua/); Міністерства фінансів України 
(URL: https://www.minfin.gov.ua/). 

 
На рис. 1.1.5 показано розподіл фінансування видатків на освіту впродовж 

1996–2021 рр. за джерелами (державний, місцевий бюджети). В окреслений 

                                                            
15 Обсяг видатків зведеного бюджету України на освіту у 2021 р. є планом на 2021 рік, ВВП на 2021 рік є 
розрахунковою величиною, вказаною на сайті Міністерства фінансів України. 
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період частка фінансування освіти за кошти державного бюджету коливалася від 
25 % у 1997–1998 рр. до 41 % у 2002 р. У середньому за період вона становила 
близько 30 %. 

 
Рис. 1.1.5. Розподіл фінансування видатків на освіту за джерелами  

в 1996–2021 рр., % 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 
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бюджету до місцевих бюджетів на забезпечення оплати праці (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників.  

У 2019 р. бюджетні цільові субвенції було спрямовано на зарплату 
педагогічному персоналу (освітня субвенція); на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів; на 
надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами; на 
забезпечення якісної, сучасної й доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»; на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів; на реалізацію заходів, 
покликаних сприяти підвищенню якості освіти.  

В наступному, 2020 р., було заплановано подібним чином кошти на 
зарплату педагогічним працівникам (освітня субвенція); на створення 
навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) 
освіти; на надання державної підтримки особам із особливими освітніми 
потребами; на забезпечення якісної, сучасної й доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»; на реалізацію програми «Спроможна школа для 
кращих результатів»; на поліпшення соціального захисту окремих категорій 
педагогічних працівників закладів ЗСО (після внесення змін до Державного 
бюджету України коштів на цю субвенцію поки що не передбачено). 

У 2021 р. передбачено асигнування на зарплату педагогічному персоналу 
(освітня субвенція); на створення навчально-практичних центрів сучасної 
професійної (професійно-технічної) освіти; на надання державної підтримки 
особам із особливими освітніми потребами; на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; на реалізацію 
програми «Спроможна школа для кращих результатів»; на заходи, спрямовані на 
боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу в 
закладах ЗСО. 

Динаміку розподілу коштів державного й місцевих бюджетів на 
фінансування освіти протягом 2015–2021 рр., дає рис. 1.1.6. Зауважимо: хоча за 
казначейським обліком вважається, що видатки, здійснені за рахунок коштів 
освітньої субвенції, є видатками місцевих бюджетів, за джерелом походження 
кошти освітньої субвенції належать до коштів державного бюджету. 
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Рис. 1.1.6. Розподіл фінансування видатків на освіту за джерелами  

у 2015–2021 рр., % 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 

Як бачимо, у 2015–2016 рр. частка видатків державного бюджету на 
фінансування освіти залишалася приблизно на одному рівні: у 2015 р. вона 
становила 26 %, у 2016 р. – 27 %. Упродовж 2017–2018 рр. вона дещо знизилася, 
до 23 % у 2017 р. і до 21 % у 2018 р., та перебувала на цьому рівні протягом 2019–
2021 рр. У свою чергу, частка освітньої субвенції, котра спрямовувалася на 
забезпечення заробітної плати педагогічних працівників, коливалася в межах 29–
43 % загального обсягу освітніх видатків.  

Частка видатків місцевих бюджетів у 2015–2018 рр. невпинно зростала з 
31 до 50 % загального обсягу видатків разом із переходом до місцевої влади 
додаткових повноважень у рамках процесу децентралізації, однак у 2019–
2021 рр. стала дещо зменшуватися (до 45 % у 2021 р.) унаслідок кризи, 
викликаної пандемією через перерозподіл коштів на користь сфери медицини. 
 
 
1.2. Світова практика фінансування освіти 

 
У розвинутих країнах, зокрема європейських, забезпечення державного 

фінансування системи освіти є одним із пріоритетних напрямів державної 
освітньої політики. У період після фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. 
державні витрати на освіту в країнах – членах ЄС стабільно підвищуються: за 
даними Євростату, їх загальний обсяг зріс більш ніж на 13 %, із 669 607,8 млн 
євро у 2010 р. до 777 070 млн євро у 2019 р. (рис. 1.2.1). 
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Рис. 1.2.1. Державні витрати на освіту в країнах ЄС  

протягом 2010–2019 рр., млн євро 
Побудовано за даними Євростату (URL: https://ec.europa.eu/eurostat/). 

 
Одним із вагомих показників рівня фінансування освіти є його частка у 

ВВП. У середньому по країнах ЄС вона зменшилася з 5,2 % у 2010 р. до 4,7 %  
у 2019 р. (рис. 1.2.2). Водночас обсяг ВВП у цих країнах збільшився на 
1 118 227,8 млн євро. 

 
Рис. 1.2.2. Частка державних витрат на освіту у ВВП в країнах ЄС 

упродовж 2010–2019 рр., % 
Побудовано за даними Євростату (URL: https://ec.europa.eu/eurostat/). 
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найвищою вона є у Швеції (6,9 %) й Ісландії (7,1 %); у решті країн ЄС ця частка 
коливається на рівні 4–6 % ВВП (рис. 1.2.3)16. 

У світовій практиці механізми фінансування загальної середньої освіти 
можуть передбачати безпосередній розподіл коштів між різними суб’єктами 
освітнього процесу або використання спеціальних формул, що призначені для 
підвищення прозорості та справедливості процесу розподілу. Формули 
фінансування можуть бути розроблені в такий спосіб, щоб створити стимули для 
підвищення ефективності на рівнях адміністративної одиниці та окремого ЗЗСО. 
Унаслідок використання цього підходу компенсація перевитрат закладам освіти 
не відбувається, за винятком тих випадків, коли виникають особливі обставини 
(наприклад, надзвичайні умови, несподіване зростання кількості дітей, невеликі 
ЗЗСО у віддалених місцях).  

Розподіл фінансування на одного учня спонукає до зростання фіскальної 
дисципліни, що є особливо необхідним за умов зменшення чисельності дітей 
шкільного віку, оскільки це призводить до збільшення витрат унаслідок меншої 
наповненості шкіл і класів. Не всі витрати є лінійними, тому формула 
фінансування, котра, по суті, слідує методу розподілу коштів на одного учня, 
може включати компенсаційні коефіцієнти для невеликих шкіл. Перевагою 
такого підходу є те, що більше ресурсів спрямовується на окремі ЗЗСО (як 
встановлено ретельним аналізом національних даних), зберігаючи при цьому 
стимул для більшості шкіл зменшити кількість класів за рахунок збільшення їх 
наповнюваності. Це послаблює фінансовий тиск на місцеві органи влади в 
регіонах, де переважають невеликі школи та класи. 

                                                            
16 Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2021. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v. 
nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 
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Рис. 1.2.3. Частка державних витрат на освіту у ВВП  

в країнах ЄС у 2019 р., % 
Побудовано за даними Євростату (URL: https://ec.europa.eu/eurostat/). 
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фінансових методів і оцінки якості здобутої освіти) та система контролю 
(зворотного зв’язку). 

На сучасному етапі розвитку зарубіжних систем освіти фінансування 
загальної середньої освіти є одним з пріоритетних напрямів державної політики, 
особливо в розвинутих країнах та країнах Європи. Фінансова та економічна 
криза 2008 року поставила на перший план питання, яким чином система освіти 
зможе й далі долати соціальні й економічні виклики, що постають перед нею, в 
умовах скорочення фінансування. Надзвичайно важливим стало визначення не 
лише достатньої суми коштів для нормального функціонування системи освіти, 
а й найбільш ефективного їх використання. Отже, для більшості національних 
систем освіти існує два першочергових завдання: 1) максимальне покращення 
якості освіти для підвищення продуктивності праці й економічного зростання як 
результату використання кваліфікованих людських ресурсів; 2) пошук 
ефективних шляхів використання наявних фінансових ресурсів, що може 
вимагати освітніх реформ для більш раціонального використання коштів. 

З цією метою надзвичайно важливо побудувати дієвий механізм 
фінансування загальної середньої освіти, що дасть змогу якомога ефективніше 
та справедливіше розподілити ресурси між ЗЗСО та при цьому забезпечить 
високий рівень підготовки учнів. 

При побудові механізму фінансування загальної середньої освіти всі 
витрати класифікують в рамках трьох великих груп: витрати на педагогічний 
персонал, витрати на допоміжний персонал, капітальні витрати. Також 
визначаються джерела коштів: за рахунок бюджету якого рівня органів 
державної влади здійснюватиметься фінансування певної категорії витрат – 
центрального, регіонального чи місцевого. Після цього вибирається найбільш 
доцільний інструментарій фінансування та його обсяги – у формі загальної суми, 
цільового гранта або цільового фінансування17. 

ЗЗСО за результатами моніторингу доходів і витрат повинні регулярно 
публікувати фінансову інформацію про виконання свого бюджету. Оскільки 
витрати на педагогічний персонал становлять вагому частку в бюджеті ЗЗСО, у 
процесі управління ресурсами та самооцінки результатів установа здійснює 
оцінку ефективності роботи педагогічного персоналу. Для цього зазвичай 
використовуються такі показники як коефіцієнт співвідношення учень/викладач 
для ЗЗСО в цілому та для окремих вікових груп, питома вага витрат на 
педагогічний персонал у загальному бюджеті, обсяг годин на консультацію 
учнів. Такий аналіз дозволить визначити загальний обсяг видатків для кожного 
механізму організації освітнього процесу (показник відношення чисельності 
педагогічного персоналу до кількості годин навантаження в навчальному плані), 
оцінити результати залучення різної чисельності допоміжного персоналу, 
встановити оптимальну наповнюваність класу, а також необхідну кількість 
допоміжного персоналу. 

                                                            
17 The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning. Paris : OECD Publishing, 2017. URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276147-en/. 
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Також, передбачається зовнішній аудит управління фінансовими та 
іншими ресурсами ЗЗСО. Головною метою такого аналізу є визначення основних 
шляхів використання фінансування та його впливу на вдосконалення 
стратегічного розвитку закладу. Основними критеріями ефективності 
використання отриманих ресурсів виступають якість освіти, співпраця всіх 
учасників освітнього процесу. Для моніторингу й оцінка ефективності 
використання фінансових ресурсів необхідна вичерпна інформація про ресурси, 
освітні процеси та результати. Тому ефективний моніторинг потребує регулярної 
оцінки стану освіти й аналізу використання ресурсів. На думку експертів ОЕСР, 
потрібно створити розгалужену систему показників для оцінювання політики 
фінансування системи освіти та ефективного моніторингу використання коштів, 
причому розроблятися така система повинна шляхом публічних обговорень за 
участю всіх зацікавлених сторін.  

На думку експертів ОЕСР, для вдосконалення моніторингу ефективності 
фінансування ЗЗСО варто інтегрувати різноманітні бази даних. Така інтеграція 
забезпечить формування освітньої, фінансової політики на основі доказових 
даних, прийняття оптимальних рішень і прозорість використання ресурсів. У 
децентралізованих мережах ЗЗСО інтегровані системи забезпечують наявність 
дезагрегованих даних для задоволення інформаційних потреб на різних рівнях 
управління. Щоб забезпечити порівнянність даних, необхідно розробити спільні 
стандарти звітності для обліку та формування бюджету. Більше того, ефективна 
оцінка використання фінансування ЗЗСО вимагає науково обґрунтованих 
аналітичних досліджень, а також упровадження засад стратегічного планування 
бюджету18. 

У багатьох зарубіжних країнах існує складна система розподілу 
відповідальності за фінансування сфери освіти. Кошти можуть 
перерозподілятися між різними рівнями влади та виділятися конкретно на певні 
освітні цілі (цільове фінансування), на обов’язкову освіту (цільовий грант) або в 
цілому на сферу освіти (загальна сума). Залежно від початкових умов трансферу 
коштів, органи влади, що виділяють фінансування, матимуть різний ступінь 
свободи при їх остаточному розподілі. За даними ОЕСР, виокремлюють три 
групи країн відповідно до того, які органи влади забезпечують основну частину 
фінансування ЗЗСО – місцеві, регіональні чи центральні. 

Типовою країною, в котрій фінансування відбувається переважно на 
місцевому рівні, є США, де шкільні округи відповідають за розподіл коштів 
(98 %), а штати мають лише обмежену роль. Серед країн ОЕСР такий тип 
фінансування притаманний також Данії, Литві, Словаччині та Швеції. При 
оцінюванні ефективності фінансування за рахунок місцевих бюджетів 
проводиться більш ґрунтовний аналіз, що дає змогу поєднати оцінку не лише 
фінансових (стандартний набір показників для фінансового аналізу) та 
кількісних показників (наприклад, середня наповнюваність класу, 
співвідношення кількості учнів на одного вчителя, витрати на одного вчителя й 

                                                            
18 The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning. Paris : OECD Publishing, 2017. URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276147-en. 
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учня), а й показників якості здобутої освіти (кількість учнів, що отримали повну 
середню освіту, результати зовнішнього оцінювання знань тощо). Фінансування 
на місцевому рівні дає можливість врахувати окремі потреби ЗЗСО залежно від 
їх розташування, стимулює місцеві громади до оптимізації шкільної мережі. На 
даному етапі реформ такий механізм є не зовсім прийнятним для України, 
оскільки бюджети громад ще неспроможні нести весь тягар фінансування освіти. 

Переважно на регіональному рівні фінансування освіти відбувається в 
Австралії. Центральні органи влади в цій країні майже не беруть участі у 
фінансуванні загальної середньої освіти, а основну частину коштів (95 %) 
виділяють регіональні органи влади (уряди штатів). До того ж в Австралії школи 
поділяються на три типи: державні, католицькі та незалежні. У такій спосіб 
досягається максимальна ефективність розподілу коштів.  

Зокрема, більші системи можуть використовувати значну кількість 
необхідних показників у формулах фінансування при розподілі на окремі школи, 
оскільки вони гнучкі при наданні фінансової підтримки на виняткові потреби 
(віддалені школи, нові школи, школи із фінансовими проблемами).  

Такі країни ОЕСР, як Австрія, Бельгія, Чехія та Іспанія, виділяють більшу 
частину коштів на середню освіту саме на регіональному рівні. При фінансуванні 
переважно з бюджетів регіонального рівня зберігається гнучкість під час 
розподілу коштів, однак, оскільки кошти виділяються за рахунок регіональних 
бюджетів, можливі значні відмінності у фінансуванні між різними регіонами, 
тому що вони мають автономію при виборі показників формули розподілу.  

Країною, де переважну частину фінансування (100 %) здійснюють саме 
центральні органи влади, є Нова Зеландія (100 %), причому фінансування 
відбувається безпосередньо закладам освіти, а інші рівні влади взагалі не беруть 
участі в цьому процесі. Подібну систему має також Уругвай, у якому органи 
центральної влади створили чотири центральні освітні ради, кожна з котрих 
відповідає за фінансування загальної середньої освіти в окремому регіоні. 
Важливе місце при розподілі фінансування центральні органи влади посідають у 
Чилі, Колумбії, Ізраїлі, Люксембурзі, Португалії та Словенії, хоча в цих країнах 
місцеві органи влади також беруть активну участь у фінансуванні діяльності 
шкіл. Утім, для України використання такого механізму теж не рекомендоване 
через велику кількість шкіл, що провадять освітню діяльність у різних умовах 
(маються на увазі чисельність учнів, місце розташування, наявність 
інфраструктури). За такої системи держава заздалегідь визначає обсяги 
фінансування та бажані результати, а на етапі оцінки ефективності залишається 
лише проаналізувати виконання поставлених цілей. 

Розглянемо різні інструменти фінансування залежно від наявності 
обмежень з боку центральних органів влади, серед яких трансфер загальної суми, 
блокова субсидія, цільова субсидія, субсидія на рівні школи. 

Трансфер загальної суми. В цьому разі при фінансуванні місцеві органи 
влади мають найбільший ступінь свободи, оскільки всі кошти перераховуються 
загальною сумою. У свою чергу, місцеві органи влади розподіляють 
фінансування між школами на власний розсуд. Серед країн ОЕСР подібний 
механізм використовують Бельгія, Данія та Швеція. Таке фінансування має певні 
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переваги та недоліки. До переваг можна віднести відносну гнучкість розподілу 
коштів, що регулюється горизонтальною підзвітністю, а також використанням 
низки показників ефективності, яких повинні дотримуватися місцеві органи 
влади. Серед недоліків слід назвати прийняття рішення про розподіл 
фінансування не лише серед шкіл, а й між сферою освіти та іншими секторами, 
котрі теж потребують коштів для нормального функціонування. Іноді таке 
рішення може бути не на користь сфери освіти. Це означає, що фінансування 
загальної середньої освіти в різних регіонах залежатиме не тільки від доходів 
самого регіону, а й від того, який рівень пріоритетності має освіта у цьому 
регіоні. 

Блокова субсидія. Це такий спосіб фінансування, за котрого умова 
висувається до того, на який вид витрат її можна використовувати (поточні, 
капітальні витрати тощо). Блокова субсидія складається з коштів, що їх місцеві 
органи влади повинні використовувати на поточні витрати на середню освіту. 
При цьому в них залишається право перерозподіляти субсидію між різними 
категоріями поточних витрат (зарплата, операційні витрати), а також між 
різними школами (окремо для кожної школи). 

Серед країн ОЕСР таким інструментарієм користується Ісландія, яка надає 
муніципалітетам кошти у формі блокової субсидії на обов’язкову освіту, а також 
окремим ЗЗСО на старші класи загальної середньої школи (центральні органи 
влади фінансують операційні витрати). У Словаччині фінансування 
здійснюється у формі блокової субсидії на зарплату й операційні витрати. 
Місцеві органи, що безпосередньо виділяють фінансування школам, можуть 
використовувати його на будь-які види витрат. Водночас діють обмеження на 
перерозподіл коштів між ЗЗСО (на кожну школу можна виділити щонайбільше 
10 % субсидії на зарплати та максимум 20 % субсидії на операційні витрати). 
Перевагою цього способу є певна автономність місцевих органів влади при 
розподілі субсидій. Основний його недолік полягає в тому, що для отримання 
найбільшого фінансового ефекту на певні категорії витрат (наприклад, витрати 
на підвищення кваліфікації педагогічного персоналу) може виділятися 
недостатньо ресурсів. У Чилі діє комбінований механізм: центральні органи 
влади надають блокову субсидію на загальну середню освіту, але доповнюють її 
цільовим фінансуванням учнів і шкіл (наприклад, виплати на учнів зі 
спеціальними освітніми потребами або як стимул для найбільш ефективних 
шкіл).  

Цільова субсидія. Центральні органи влади можуть запроваджувати 
суворіші обмеження шляхом встановлення конкретної цілі для субсидії. Цільова 
субсидія складається з коштів, які місцеві органи влади повинні використовувати 
на конкретну складову поточних витрат на загальну середню освіту (наприклад, 
зарплати вчителям). 

В Естонії центральні органи влади формують різні цільові субсидії 
відповідним органам на загальні освітні потреби та на зарплату педагогічному 
персоналу, а також на його професійний розвиток, навчальні матеріали та 
харчування школярів. Перевагою такої системи є те, що в разі загального 
підвищення рівня зарплат в країні основний тягар такого підвищення лягає на 
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центральний бюджет, а не на місцеві бюджети. Крім того, центральні органи 
влади можуть гарантувати цільове використання зазначеного фінансування.  
У Чехії центральні органи влади виділяють цільову субсидію на регіональні 
рівні, що покриває прямі витрати на освіту, включаючи зарплату педагогічного 
персоналу, підручники та навчальні матеріали для вчителів, а також кошти на 
професійний розвиток педагогів. Це також дало змогу центральним органам 
влади контролювати політику щодо зарплат і впливати на навчальні програми.  
У Литві центральні органи влади надають цільову субсидію на педагогічний 
персонал, котра розраховується для кожної окремої школи та в яку входять 
зарплати вчителів, витрати на управління й адміністрацію, на шкільні 
підручники та певні шкільні матеріали, підвищення кваліфікації вчителів, 
психологічну та педагогічну допомогу в особливих випадках. У такому разі, 
обраний механізм дає можливість також частково контролювати якість освіти.  

Субсидія на рівні школи. Найбільш строгим інструментом фінансування є 
пряме фінансування на рівні школи, тобто центральні органи влади виділяють 
кошти на кожну школу окремо, позбавляючи місцеві органи влади права 
приймати таке рішення. Субсидія на рівні школи – це кошти, що їх місцеві органи 
влади повинні використовувати на поточні витрати в заздалегідь визначених 
школах. Це частіше застосовується для додаткового фінансування. Наприклад, у 
Чилі такий інструмент фінансування використовують з метою стимулювання 
найкращих шкіл19. За таких умов заклади освіти матимуть різний рівень 
автономії при управлінні коштами.  

Зокрема управляти отриманими коштами за субсидією школа може 
самостійно, тобто вільно розподіляє кошти між різними видами витрат. Органи 
влади встановлюють обмеження щодо певних видів витрат, на які дозволено чи 
заборонено витрачати кошти. Наприклад, у Словаччині школи повинні 
отримувати попередню згоду органів влади для фінансування операційних 
витрат за рахунок блокової субсидії. 

Центральні органи влади мають можливість надавати цільову субсидію, 
котра призначена для фінансування конкретного виду витрат, на рівні школи 
(наприклад, на професійний розвиток викладачів) або на конкретну подію 
(тимчасові складнощі із фінансуванням школи), при цьому її заборонено 
витрачати на інші потреби. 

Ресурси можуть бути отримані в натуральній формі або проплачені (чи 
придбані) за рахунок зовнішніх джерел. Такий спосіб передбачає, що школи 
взагалі не одержують прямого фінансування або не мають права вільно 
розпоряджатися коштами. Це означає, що всі ресурси або отримуються в 
натуральній формі, або оплачуються безпосередньо із зовнішніх джерел. Школи 
одержують виключно цільові субсидії на конкретні потреби (наприклад, на 
зарплату вчителів), а операційні витрати фінансуються ззовні. Серед країн ОЕСР 
такий механізм діє в Австрії, Бельгії й Ізраїлі, які застосовують формулу 
розрахунку субсидії, а також Чилі й Уругвай, що використовують такий спосіб 
                                                            
19 Burns T., Cerna L. Enhancing effective education governance / in Governing Education in a Complex World. Paris : 
OECD Publishing, 2016. URL: ttp://dx.doi.org/10.1787/9789264255364-13-en; The Funding of School Education: 
Connecting Resources and Learning. Paris : OECD Publishing, 2017. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264276147-en. 
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фінансування витрат на зарплату й операційних витрат (визначаються рішенням 
адміністративних органів на підставі історичних даних). У Новій Зеландії 
основний штат викладачів і директорів фінансується безпосередньо з 
державного бюджету. Якщо школа бажає залучити додатковий педагогічний 
персонал, то він повинен фінансуватися за рахунок субсидії на операційні 
витрати. Спроби перейти на фінансування у вигляді блокової субсидії в цій країні 
не були успішними, оскільки вони натрапили на спротив багатьох зацікавлених 
сторін. 

В Австрії використовується інструментарій подвійного фінансування 
вчителів на федеральному рівні та рівні провінцій, завдяки чому викладацький 
склад може отримувати додаткові стимули, особливо в загальноосвітніх школах 
для обов’язкової освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів. Хоч обсяг 
фінансування визначається заздалегідь погодженим штатним розписом, 
федеральний уряд не може контролювати, на що саме місцеві уряди витрачають 
ці кошти. Зокрема у випадку використання коштів на невеликі школи в сільській 
місцевості призводить до надлишкових потреб фінансування. На думку 
експертів, для підвищення ефективності цього механізму Австрії слід перейти до 
прямого фінансування зарплати учителів, а місцеві органи влади повинні 
займатися фінансуванням витрат на утримання та інвестиціями в 
інфраструктуру20.  

Вища освіта є дуже важливою для економіки країни, оскільки вона сприяє 
підвищенню рівня розвитку економіки та людського капіталу. У розвинутих 
країнах світу здобуття вищої освіти є гарантією кращої оплати праці при 
працевлаштуванні, тож населення дедалі частіше намагається здобути освіту для 
покращення матеріального та соціального становища. Зростання чисельності 
бажаючих здобути освіту призвело до того, що більшість держав уже не можуть, 
або не вважають за доцільне повністю фінансувати освіту, тож дуже 
затребуваними стають приватні джерела фінансування. Іншим чинником, що 
сприяє зростанню питомої ваги приватних коштів у фінансуванні вищої освіти, 
є той факт, що внаслідок кризи багато країн світу намагаються скоротити 
державні витрати, у тому числі й на вищу освіту. 

Існує декілька основних моделей фінансування вищої освіти, які 
використовують провідні країни світу. В більшості випадків ці моделі 
передбачають поєднання державного і приватного фінансування. Для більш 
швидкого і ефективного розвитку заклади вищої освіти намагаються залучати 
все більше позабюджетного фінансування, що одночасно є показником їх 
успішності – чим більш престижним і вищим у рейтингу є ЗВО, тим більш 
можливостей у нього отримати додаткове фінансування. В окремих випадках 
можуть існувати приватні ЗВО, які функціонують за рахунок позабюджетних 
джерел фінансування. Навчання в таких ЗВО фінансується за рахунок самих 
студентів або зацікавлених установ.  

                                                            
20 Fakharzadeh T. Budgeting and Accounting in OECD Education Systems: A Literature Review. Paris : OECD 
Publishing, 2016. OECD EducationWorking Papers, No. 128. URL: http://dx.doi.org/10.1787/5jm3xgsz03kh-en. 
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У сучасній літературі питання фінансування вищої освіти набуває дедалі 
більшого висвітлення. Це зумовлено тим, що останнім часом у провідних країнах 
світу відбулися реформи, пов’язані із джерелами коштів для розвитку вищої 
освіти, а також появою нових моделей фінансування ЗВО. Наприклад, у 2015 р. 
виконано порівняльний аналіз моделей фінансування вищої освіти в різних 
країнах світу. Його автори розглянули практичне застосування різних моделей, 
проаналізували участь різних суб’єктів фінансування вищої освіти та провели 
порівняльний аналіз систем фінансування по країнах. Вони дійшли висновку, що 
країни використовують дві найпоширеніші моделі: з домінуванням державного 
фінансування та з переважанням приватного фінансування. Крім того, після 
1980-х років у багатьох країнах світу відбулася реформа системи фінансування 
та перехід до моделі «спільних витрат»21. 

Дещо раніше, у 2006 р., Д. Хеллер і К. Роджерс детально проаналізували 
наслідки реформи фінансування вищої освіти у США та її вплив на зміну 
моделей фінансування вищої освіти в Європі. Ця реформа передбачала залучення 
приватних джерел фінансування вищої освіти та підвищення її доступності для 
населення за рахунок збільшення обсягів грантів та позик на навчання. Автори 
встановили, що ця реформа мала як позитивні, так і негативні наслідки. Зокрема, 
до її здобутків можна віднести збільшення кількості осіб, які здобувають вищу 
освіту, однак, оскільки система доступу до фінансування базується переважно на 
академічних досягненнях претендентів, розрив між кількістю осіб із різних 
верств населення, що отримують вищу освіту, продовжує зростати на користь 
населення з вищими рівнями доходу. Автори також підкреслюють, що реформа 
в США призвела до подібних змін у європейських країнах, причому набагато 
вищими темпами22. 

Інші дослідники намагались оцінити, наскільки ефективними є різні моделі 
фінансування вищої освіти. Для цього вони спробували визначити ефективність 
фінансування окремого університету за різних моделей фінансування. Автори 
виокремили бюрократичну, колегіальну та ринкову моделі фінансування, і 
дійшли висновку, що найбільш ефективним є використання множинних джерел 
фінансування, яке дає змогу оперативно реагувати на фактичні потреби системи 
освіти в умовах високого ступеня глобалізації23. 

С. Сінх у 2014 р. порівняв моделі фінансування вищої освіти в різних 
країнах світу, а також різні підходи до зміни фінансової структури університетів. 
Він виявив, що спостерігалися кардинальні зрушення у структурі фінансування 
вищої освіти, причому на користь залучення приватного фінансування: 
фінансових ринків, пожертвувань і за рахунок домогосподарств. Це було 
викликано зростанням попиту на вищу освіту, що призвело до збільшення витрат 
університетів і підвищення вартості навчання. Автор зауважив, що зниження 
загального рівня державних доходів спричинило до того ж посилення контролю 
                                                            
21 Goksu A., Goksu G. G. A comparative analysis of higher education financing in different countries. Procedia 
Economics and Finance. 2015. No. 26. P. 1152-1158. 
22 Heller D. E., Rogers K. R. Shifting the burden: Public and private financing of higher education in the United States 
and implications for Europe. Tertiary Education & Management. 2006. No. 12 (2). P. 91-117. 
23 Pranevičienė B., Pūraitė A. The financing methods of higher education system. Jurisprudence. 2010. No. 4 (122). 
P. 335-356. 
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за ефективністю використання державних коштів, тимчасом як приватне 
фінансування взагалі переважно виділяється під конкретні проєкти24. 

У свою чергу, Р. Хан у 2015 р. виконав порівняльний аналіз різних 
інструментів приватного фінансування вищої освіти. Зокрема, він порівнював 
страхування облігацій, секюритизацію, приватні інвестиції, пожертвування 
тощо. На думку автора, майбутнє вищої освіти саме за приватним 
фінансуванням, оскільки воно дає можливість гнучкіше реагувати на потреби 
ринку25. 

К. Каркайнен у 2006 р. детально проаналізувала витрати на вищу освіту в 
країнах ОЕСР та виявила тенденцію зростання загальних обсягів фінансування 
вищої освіти, збільшення частки приватного фінансування й водночас 
зменшення фінансування на одного студента26. 

У науковій літературі є також дослідження фінансування вищої освіти в 
країнах, що розвиваються. Досить часто у них домінує державне фінансування. 
Наприклад, С. Ахмед у своїй статті 2015 р. розглянув систему фінансування 
вищої освіти в Нігерії та дійшов висновку, що на даному етапі приватні джерела 
фінансування відіграють незначну роль, а ЗВО неефективно використовують 
отримані кошти. Дослідження засвідчили, що в деяких випадках тенденції 
розвитку фінансування є протилежними тим, котрі спостерігаються в розвинутих 
країнах27. Так, К. Джоші у 2007 р. вивчав фінансування вищої освіти на 
Філіппінах та з’ясував, що система вищої освіти в цій країні розвивалася 
переважно за рахунок приватних ресурсів. З огляду на загальний рівень розвитку 
країни, держава не мала змогу виділяти значні кошти на вищу освіту для 
населення, тож більшість закладів вищої освіти там є приватними (88 %), вони 
навіть не отримують державної підтримки, причому в них навчається 67 % 
студентів в країні. Перевагою такої системи автор вважає орієнтацію на ринок, а 
не на державну політику, тобто підготовка спеціалістів визначається 
безпосередньо потребами ринку праці. Разом з тим основним недоліком він 
вважає залежність закладів вищої освіти від плати за навчання студентів, тому 
це класичний приклад того, що самого лише приватного фінансування не 
достатньо для успішного розвитку системи вищої освіти – потрібна також 
диверсифікація джерел надходження коштів28. 

Ряд учених у 2014 р. дослідили провідний досвід фінансування вищої 
освіти на прикладі університетів країн ЄС. Вони дійшли висновку, що такі ЗВО 
можуть залучати приватне фінансування у формі співробітництва з 
підприємствами, пожертвувань і грантів. Окрім того, якщо університет залучає 
додаткові приватні кошти, це збільшує також обсяг державного фінансування29. 

                                                            
24 Singh S. Global trends in higher education financing. THF Working Paper. 2014. No. 8/2014. 
25 Hahn R. The private financing of higher education. International Higher Education. 2015. No. 50. P. 18-19. 
26 Kärkkäinen K. Emergence of private higher education funding within the OECD area. OECD Center for Educational 
Research and Innovation. 2006. 
27 Ahmed S. Public and private higher education financing in Nigeria. European Scientific Journal. 2015. No. 11 (7). 
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Водночас Н. Барр у своїй праці 2004 р. розглядає переважно проблеми із 
фінансуванням вищої освіти. На прикладі моделі фінансування вищої освіти у 
Великобританії, він встановив, що основними проблемами залишаються 
недостатня диверсифікація джерел фінансування, зниження витрат на одного 
студента та нерівність у доступі до освіти30. 

Дослідники також підкреслюють: як і кожна інша інвестиція, витрати на 
освіту містять певний ризик. Наприклад, Б. Віггер та Р. Вейзсакер у 2001 р. 
спробували оцінити ризики, притаманні приватним витратам на вищу освіту, 
наприклад, ризик недоотримання вигоди в майбутньому після завершення 
навчання. Автори пропонують розглядати державне фінансування скоріше як 
механізм страхування від цього ризику31. 

Вища освіта є надзвичайно важливою для економічного розвитку країни. 
Розвинута система вищої освіти в країні вимагає вищих витрат на наукові 
дослідження, що дає можливість брати активну участь у глобалізованій 
економіці знань. Витрати на вищу освіту – це загальна сума коштів, яка 
виділяється державним і приватним секторами на фінансування організації 
системи вищої освіти. Із включенням приватного компонента у фінансування 
постає питання, хто повинен управляти ЗВО – держава чи приватні особи? 
Більшість дослідників схиляються до думки, що саме держава має визначати 
ключові напрями розвитку системи вищої освіти, незважаючи на наявність 
приватних джерел фінансування. Разом із тим ЗВО повинен мати певний ступінь 
автономії при розподілі коштів, отриманих з приватних джерел. У розвинутих 
країнах і країнах, що розвиваються, виокремлюють чотири основних методи 
фінансування вищої освіти: (1) за допомогою державних коштів, (2) за рахунок 
плати за навчання, (3) за рахунок приватних коштів, (4) шляхом співпраці ЗВО 
та підприємств і корпорацій32. 

Виходячи з цього можна виділити такі основні моделі фінансування вищої 
освіти: 

1. Бюрократична модель фінансування, що передбачає фінансування ЗВО 
виключно за рахунок державних коштів. За такої моделі держава може повністю 
контролювати діяльність ЗВО за допомогою як нормативно-правового 
регулювання, так і фінансових важелів, тобто визначати організаційну структуру 
закладу вищої освіти, кількість відділень, персоналу, обсяг набору студентів; 
встановлювати пріоритетні напрями підготовки та тематику наукових 
досліджень. Таким чином, контроль за довгостроковими матеріальними 
активами ЗВО залишається за державними органами. 

Основною перевагою цієї моделі є можливість держави регулювати 
кількість спеціалістів необхідних напрямів на ринку, що дасть змогу уникнути 
перекосів на ринку праці. Крім того, держава може безпосередньо керувати 
якістю здобутої освіти. З іншого боку, дана модель має низку недоліків. По-
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перше, за такої схеми ЗВО не мають інституційної автономії та академічної 
свободи, тобто система вищої освіти повністю залежить від політичних рішень. 
По-друге, обсяги фінансування визначаються на підставі історичних даних, 
тобто не враховуються можливі зміни ситуації всередині ЗВО. По-третє, 
прийняття фінансових рішень передбачає складну бюрократичну процедуру, що 
унеможливлює оперативне реагування на проблеми, які виникають у процесі 
щоденного функціонування організації. 

2. Колегіальна модель, за якої ЗВО фінансуються переважно за рахунок 
держави, але мають право залучати фінансування з приватних джерел у різних 
формах (плата за навчання, отримання грантів через проєкти, виконання 
науково-дослідних робіт на замовлення приватних інвесторів, тощо). Також, за 
такої моделі ЗВО має відносну автономію при визначенні напрямів використання 
цих коштів. Перевага такої моделі полягає в тому, що керівництво ЗВО 
самостійно встановлює пріоритетні напрями його розвитку та має фінансову 
автономію від держави. Недоліком цієї моделі є те, що університет потребує 
наявності групи висококваліфікованих управлінських кадрів для його успішного 
й ефективного функціонування. Інший недолік полягає в тому, що втрачається 
прозорість механізму розподілу коштів усередині ЗВО, тобто можливі випадки, 
коли пріоритети визначаються, виходячи з власних інтересів, а не ринкових 
потреб. 

3. Ринкова модель фінансування, котра передбачає тісну співпрацю всіх 
учасників системи вищої освіти, а також обов’язкове залучення альтернативних 
джерел фінансування. Тобто всі рішення щодо фінансування ЗВО, його 
стратегічного розвитку, пропонованих програм підготовки повинні прийматися 
в тісній взаємодії між надавачами та користувачами академічних послуг, 
державою, що представляє суспільні інтереси, та органами управління закладів 
вищої освіти. За такої моделі роль держави обмежується встановленням 
загальних пріоритетів і вимог до якості освіти, а основний вплив на 
функціонування ЗВО чинитимуть суспільство та бізнес-середовище, для яких, 
власне кажучи, ці установи й готують спеціалістів. Заклади вищої освіти змушені 
шукати альтернативні джерела фінансування, зі свого боку вони повинні 
надавати повну інформацію про подальше використання залучених коштів, 
пропонувати послуги високої якості, що задовольняють донорів, і забезпечити 
найбільш ефективне використання отриманих ресурсів. Головним недоліком цієї 
моделі є її зорієнтованість на поточну ефективність, тож певні напрями 
підготовки, котрі є стратегічно важливими, можуть залишатися поза увагою, 
оскільки не є фінансово ефективними33. 

Останніми роками в світі зростала кількість університетів, що підвищило 
доступність вищої освіти для всіх верств населення. З початку 1990-х років 
сталися зміни в загальній концепції економічної політики держав, що призвело 
до зростання участі приватного сектора у фінансуванні вищої освіти. Більше 
того, спостерігалося суттєве зростання кількості приватних ЗВО майже в усіх 
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країнах світу. Як результат, більшість країн перейшли на колегіальну модель 
фінансування вищої освіти, за якої участь у фінансуванні беруть чотири основні 
групи: (1) уряди та платники податків, (2) батьки, що заощаджують чи позичають 
кошти для фінансування плати за навчання, (3) студенти, котрі заощаджують або 
позичають кошти для фінансування своєї освіти, (4) доброчинні організації, що 
дають кошти батькам, студентам або ЗВО. 

Країни ОЕСР застосовують чотири основні схеми фінансування освіти, у 
яких держава та приватний сектор відіграють різні ролі: (1) студенти не 
сплачують за навчання або плата є дуже низькою завдяки державній підтримці; 
(2) плата за навчання є високою, проте держава пропонує дуже привабливі 
стимули, що компенсують приватні витрати; (3) плата за навчання є високою, а 
система стимулів для студентів майже відсутня; (4) плата за навчання є низькою, 
система стимулів нерозвинена. 

Система вищої освіти в розвинутих країнах світу формувалася протягом 
тривалого часу еволюційним шляхом, тож на джерела коштів та механізми 
фінансування істотно вплинув еволюційний фактор. Протягом довгого періоду 
вища освіта була доступною лише для заможного прошарку населення, і попит 
на неї був не дуже високий. Як наслідок, за винятком декількох всесвітньо 
відомих приватних ЗВО, фінансування вищої освіти відбувалося переважно за 
рахунок державного фінансування. Тільки нещодавно системи вищої освіти 
розвинутих країн вступили у фазу реформ, викликаних збільшенням попиту на 
освітні послуги34. Це спричинило зростання питомої ваги приватного 
фінансування та появу приватних ЗВО. Багато країн використовують приватні 
ЗВО як інструмент для задоволення зростаючого попиту населення на освітні 
послуги. Наприклад, країни Південно-Східної Азії та Латинської Америки 
створили сприятливі законодавчі умови для функціонування приватних ЗВО, 
спростивши процедури їх акредитації й отримання дозволів на видачу дипломів 
відповідного рівня. З метою подальшого заохочення приватних ЗВО ці країни 
використовували такі фінансові важелі: 

- забезпечення інфраструктурних потреб ЗВО або надання субсидій на їх 
оплату (включаючи комунальні послуги й інтернет); 

- надання пільгових кредитів на фінансування будівництва; 
- надання грантів студентам на оплату навчання; 
- відкриття доступу до пільгових студентських позик для абітурієнтів 

приватних ЗВО; 
- можливість отримати державні гранти на наукові дослідження 

співробітниками приватних ЗВО; 
- звільнення благодійних пожертвувань приватним ЗВО від сплати 

податку на дохід; 
- надання прямих субсидій на операційну діяльність залежно від 

чисельності студентів чи наявності освітніх програм зі спеціальностей, що 
визнані пріоритетними для країни. 
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Застосування цих важелів передбачає мінімальне втручання та 
використання фінансових ресурсів, оскільки необхідною умовою є наявність уже 
діючого ЗВО35. 

На тлі зростання попиту на вищу освіту та скорочення державних видатків 
на неї почав активно розвиватися сектор приватних ЗВО, навіть у тих країнах, де 
традиційно він був відсутній. Кількість, організаційно-правова форма та 
специфіка функціонування приватних ЗВО в різних країнах світу значно 
відрізняється. У більшості країн Західної Європи вища освіта традиційно 
забезпечувалася майже виключно за рахунок державних коштів, за винятком 
декількох ЗВО, переважно у сфері релігійної освіти. Слід зауважити, що 
тенденцій до появи великої кількості нових приватних ЗВО в цих країнах не 
спостерігається. Плата за навчання є низькою для самого студента, основні 
витрати покриває державне фінансування. У країнах Східної Азії вища освіта 
традиційно забезпечувалася приватними ЗВО, наприклад, у Японії, Південній 
Кореї, на Філіппінах і Тайвані близько 80 % студентів навчаються в приватних 
ЗВО, які є прибутковими організаціями за рахунок оплати за навчання, держава 
не фінансує їхню діяльність. У США сектор приватних ЗВО є дуже розвиненим, 
однак його можна поділити на найпрестижніші університети світу, що 
функціонують уже тривалий час, та відносно молоді ЗВО, котрі є суто 
комерційними проєктами. Незважаючи на це, такі ЗВО можуть отримувати лише 
опосередковане державне фінансування, якщо їхні студенти залучають пільгові 
державні позики на навчання. У Латинській Америці державні університети 
протягом довгого періоду є основними надавачами освітніх послуг за винятком 
окремих приватних ЗВО, що традиційно фінансувалися церквою. Наразі, стали 
активно з’являтися приватні ЗВО, які отримують певну допомогу від держави. У 
країнах Африки приватні ЗВО майже відсутні й є комерційними установами, що 
не отримують державну підтримку. Надзвичайно різними є також розмір і статус 
приватних ЗВО. Подекуди вони є найбільш престижними та посідають найвищі 
місця в рейтингу (США), в інших країнах вони мають низький рейтинг і 
проблеми із залученням студентів36. 

На сьогодні, більшість нових приватних ЗВО у світі є невеликими 
установами, що мають серйозні фінансові проблеми та проблеми з чисельністю 
студентів. Більшість таких ЗВО є маловідомі та зорієнтовані на місцевого 
споживача, що має обмежені фінансові ресурси та не може претендувати на 
здобуття освіти за кошти держави. Приватні ЗВО фінансово переважно залежать 
від студентів, котрі сплачують за навчання, проте в окремих країнах вони можуть 
отримувати допомогу від держави. Механізми цієї допомоги різні, а от прямого 
фінансування здебільшого немає. Наприклад, у Індії переважають приватні 
коледжі, котрі є філіями державних університетів і отримують державну 
підтримку через свої університети. У США приватні ЗВО можуть отримувати 
державне фінансування через гранти на наукові дослідження, які надаються на 
                                                            
35 Johnstone D. B. Financing higher education: Worldwide perspectives and policy options. THF Working Paper. 2015. 
No. 6/2015. 24 p. 
36 Altbach P. G. Private Higher Education: Themes and Variations in Comparative Perspective. Private Higher Education. 
2005. P. 17-22. 
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конкурсних засадах, а також через студентів, що сплачують за навчання за 
рахунок пільгових студентських кредитів від держави. 

Приватні ЗВО можуть бути як прибутковими, так і неприбутковими 
організаціями, наразі серед них переважають неприбуткові. Зазвичай у формі 
прибуткових організацій створюються установи, які надають профтехосвіту та 
не підлягають обов’язковій акредитації у відповідних національних агенціях. 
Окрім того, якщо установа не проходить державну акредитацію, вона не може 
отримувати державне фінансування взагалі, незважаючи на форму. У деяких 
країнах приватні ЗВО, зареєстровані як неприбуткові організації, отримують 
додаткові стимули від держави. Наприклад, у США такі установи звільняються 
від податків та мають низку привілеїв. В обмін на це вони повинні працювати на 
досягнення державних освітніх та культурних цілей. 

У більшості випадків приватні ЗВО мають незалежність та автономію, 
однак мусять додержуватися встановлених нормативів. Наприклад, у США 
приватні ЗВО можуть отримувати опосередковане державне фінансування, але 
при цьому для них починають діяти набагато суворіші стандарти звітності та 
регулювання. 

Стосовно використання державних коштів для фінансування приватних 
ЗВО слід зазначити, що в переважній більшості розвинутих країн безпосереднє 
асигнування державних коштів цим закладам освіти відсутнє. Винятками із 
загального правила є Австралія, Канада, Японія та США, де переважає приватне 
фінансування. Швидко змінилась ситуація у Великобританії: якщо у 2000 р. у 
фінансуванні переважали державні кошти (67,7 %), то вже у 2010 р. частка 
приватного фінансування сягнула 74,8 %, що свідчить про кардинальну реформу 
в системі вищої освіти37. 

Детальніше механізми фінансування приватних ЗВО за рахунок 
бюджетних коштів розглянуто у табл. 1.2.138. 

Таблиця 1.2.1 
Порівняльна характеристика досвіду непрямого державного фінансування 

приватних ЗВО в розвинутих країнах світу 
Країна Досвід державного фінансування 
США У цій країні традиційно формувалися як приватні, так і державні ЗВО. 

Державні ЗВО покликані зробити освіту доступнішою та поширенішою, 
тим часом як приватні ЗВО або мають довгу історію успіху, або є 
вузькоспеціалізованими установами, що не пропонують повну вищу 
освіту. Державне фінансування приватних ЗВО не здійснюється 
безпосередньо й обмежується опосередкованими механізмами, які 
спрямовані на заохочення студентів та науковців. Таке фінансування 
здійснюється за трьома основними напрямами: (1) стипендії та гранти, які 
студенти не повертають; (2) пільгові позики для студентів; (3) сприяння 
працевлаштуванню студентів без відриву від навчання. В іншому 

                                                            
37 Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris : OECD Publishing, 2018. URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-
2018-en. 
38 Maria T. D., Bleotu V. Modern trends in higher education funding. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. 
No. 116. P. 2226-2230; Ehrenberg R. G. Financing higher education institutions in the 21st century. CHERI Working 
Paper. 2003. No. 32. URL: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/workingpapers/37/; Docampo D. International 
comparisons in higher education funding. Higher education in Europe. 2007. No. 32 (4). P. 369-386. 
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Країна Досвід державного фінансування 
приватні ЗВО є прибутковими комерційними установами, що 
функціонують за рахунок оплати за навчання та інших видів комерційної 
діяльності. Вони можуть отримувати державні гранти на наукові 
дослідження на загальних умовах39. 

Великобританія Пряме державне фінансування приватних ЗВО в цій країні не 
здійснюється. Більшість приватних надавачів освітніх послуг узагалі не 
мають повноважень видавати власні дипломи, натомість, вони пов’язані з 
відомими державними ЗВО спеціальними угодами, тобто виступають як 
окремі підрозділи чи представництва. Лише декілька приватних установ 
узагалі мають статус «університету» (еквівалент ЗВО), тобто право 
видавати дипломи про вищу освіту, причому за винятком одного 
університету це відбулося вже після 2007 року. Приватні ЗВО є 
автономними та мають право встановлювати оплату за навчання на 
власний розсуд, однак діє жорстке законодавство, що регулює їхню 
діяльність. Вони повинні звітувати за отримані як плата за навчання гроші 
та їх використання.  

Єдиним механізмом, за котрим ці ЗВО можуть отримати державні 
кошти, є непряме фінансування, тобто через державну підтримку 
студентів, які мають право на пільгові позики на оплату навчання та 
проживання. Причому, доступність такого фінансування визначається не 
на рівні установи, а на рівні окремої освітньої програми. Державний 
секретаріат країни вирішує, чи можуть студенти, що навчатимуться на цій 
освітній програмі, розраховувати на державну підтримку. Для цього 
освітня програма повинна відповідати критеріям якості, фінансової 
стійкості, належного управління та менеджменту. Більше того, для кожної 
освітньої програми визначається максимальна кількість студентів, котрі 
можуть розраховувати на державну підтримку, ця кількість визначається 
якістю запропонованої програми. Для приватних ЗВО, що отримали статус 
університету, обмеження на чисельність студентів не діє40. 

Канада Фінансування системи вищої освіти в Канаді є дуже специфічним. По-
перше, кожна провінція визначає власні механізми розподілу коштів між 
ЗВО. Федеральний уряд виконує координуючу роль та виділяє незначну 
частину коштів, переважно у формі грантів. По-друге, з юридичної точки 
зору всі ЗВО країни можна назвати приватними, оскільки вони мають 
повну автономію, приватну організаційно-правову форму. По-третє, 
тривалий час усі канадські ЗВО фінансувалися переважно за рахунок 
державних коштів, і лише нещодавно приватні джерела надходжень 
почали збільшуватися. 

Розподіл коштів між ЗВО відбувається здебільшого у формі 
трансферту чи цільового гранта. Визначення обсягу фінансування 
відбувається на основі історичних даних, спеціально розробленої 
формули, що враховує різні показники ефективності функціонування 
ЗВО, або інших критеріїв ефективності. Як правило, фінансування 
використовується для спрямування та регулювання діяльності ЗВО41. 

                                                            
39 U.S. Department of Education. URL: https://www2.ed.gov/policy/landing.jhtml?src=pn. 
40 Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris : OECD Publishing, 2019. URL: https://doi.org/10.1787/ 
f8d7880d-en. 
41 Usher A. The State of Postsecondary Education in Canada, 2019. Toronto : Higher Education Strategy Associates, 
2019. 
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Австралія Система приватних ЗВО в цій країні доволі нерозвинена. Державне 

фінансування вищої освіти здійснюється в чотирьох основних формах, а 
саме: 

- прямі гранти для ЗВО, переважно на оплату професорсько-
викладацького персоналу; 

- студентські позики, які беруть студенти, але які виплачують напряму 
ЗВО від їхнього імені; 

- платежі студентам як джерело їхнього додаткового доходу; 
- прямі гранти ЗВО на дослідження. 
Можливість отримати державне фінансування залежить від 

юридичного статусу ЗВО. Усі установи, що здобули статус надавача 
вищої освіти, можуть отримати державне фінансування через студентські 
позики, а самі студенти претендувати на виплати допомоги. Водночас 
отримати інші види державного фінансування можуть лише ЗВО, 
включені у відповідний перелік. Згідно із Законом про підтримку вищої 
освіти від 2003 року (зі змінами, внесеними у 2018 році) усі ЗВО поділено 
на 3 групи (А, В та С). ЗВО групи А (всі публічні та 2 приватних ЗВО) 
можуть претендувати на всі форми державного фінансування. ЗВО групи 
В (привілейовані приватні освітні установи) можуть претендувати на 
гранти на наукові дослідження та для викладачів, якщо вони викладають 
у рамках освітньої програми, що здійснює підготовку за напрямом, 
котрий вважається пріоритетним. У свою чергу, ЗВО групи С можуть 
отримувати тільки опосередковане фінансування через студентські 
позики42. 

Німеччина Приватними ЗВО в Німеччині є юридичні особи, причому кожна земля 
має власні вимоги до організаційної форми такої установи. Кожний 
приватний ЗВО повинен пройти акредитацію. На федеральному рівні 
фінансування приватних ЗВО відсутнє. На місцевому рівні можливе 
надання субсидій, однак, воно не є обов’язковим і залежить від місцевої 
політики у сфері освіти43. 

Італія У цій країні приватні ЗВО поділяються на дві групи: офіційно визнані 
як ЗВО та вищі школи. Останні не мають права видавати дипломи про 
вищу освіту та не можуть претендувати на державне фінансування. 
Приватні ЗВО, офіційно визнані як університети, фінансуються з 
державного бюджету на загальних підставах. Розподіл коштів 
проводиться на підставі показників ефективності функціонування ЗВО 
(виходячи з показників діяльності викладацького складу, науково-
дослідницької діяльності й ефективності інституційної організації) та 
здійснюється у формі загальної суми, причому ЗВО маю фінансову 
автономію розподіляти ці кошти. Усі ЗВО подають фінансову звітність 
Міністерству фінансів країни44.  

Франція Держава надає субсидії окремим приватним ЗВО, причому вони 
повинні бути окремо «визнаними» як такі на підставі постійного 
моніторингу діяльності установи, запропонованих освітніх програм і 
професорсько-викладацького складу. Субсидії можуть надаватися або 

                                                            
42 Norton A., Cherastidtham I., Mackey W. Mapping Australian higher education 2018. Grattan Institute, 2018; Federal 
Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00312. 
43 Germany. Higher education funding / European Commission. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/ 
eurydice/content/higher-education-funding-31_en. 
44 Italy. Higher education funding / European Commission. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ 
content/higher-education-funding-39_en. 
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установі загалом, або для розвитку окремої освітньої програми. Цей 
процес не є автоматичним – для отримання субсидії потрібно подавати 
окрему заявку і рішення по якій приймається на основі жорстких 
критеріїв доцільності45. 

Іспанія Держава не виділяє фінансування безпосередньо приватним ЗВО. 
Вони фінансуються переважно за рахунок оплати за навчання 
студентами. Місцеві органи влади на власний розсуд можуть надавати 
субсидії місцевим приватним ЗВО, але лише на оплату навчання окремих 
студентів, тобто місцеві бюджети оплачують частину загальної вартості 
навчання. Основна умова полягає в тому, що плата за навчання в цих ЗВО 
повинна бути наближеною до плати за навчання, встановленої в 
державних ЗВО на аналогічні спеціальності. Крім того, студенти можуть 
претендувати на державні гранти та державну підтримку на навчання на 
загальних умовах, незалежно від форми власності ЗВО. Без урахування 
реєстраційного внеску ці субсидії не можуть перевищувати офіційної 
оплати для аналогічних освітніх програм того самого ступеня в публічних 
закладах відповідного регіону46.  

Складено авторами на основі вказаних джерел. 
 
Таким чином, питання фінансування приватних ЗВО є доволі 

суперечливим. Основна проблема пов’язана з тим, що отримання державного 
фінансування передбачає залежність від органів влади, тимчасом як більшість 
приватних ЗВО бажають мати повну автономію. Як наслідок, у більшості 
випадків прямого державного фінансування приватних ЗВО не існує. До того ж 
у деяких країнах ЗВО вважається приватним лише в тому разі, якщо він не 
отримує державного фінансування. Тому в більшості країн переважають непрямі 
механізми фінансування приватних ЗВО, що залежать від чисельності залучених 
студентів, або механізми на основі комерційних контрактів і виграних у 
конкурсах грантів. 

 
 
1.3. Підтримка розвитку системи освіти через інструменти фінансового 
ринку 

 
Існує декілька основних моделей фінансування вищої освіти, які 

використовуються провідними країнами світу. У більшості випадків ці моделі 
передбачають поєднання державного та приватного фінансування. Для 
швидшого й ефективнішого розвитку заклади вищої освіти намагаються 
залучати дедалі більше позабюджетного фінансування, що одночасно є 
показником їхньої успішності: чим престижнішим і вищим у рейтингу є ЗВО, 
тим більші його можливості отримати додаткове фінансування. Деякі приватні 
ЗВО функціонують за рахунок позабюджетних джерел фінансування. Навчання 
в них фінансується за рахунок самих студентів або зацікавлених установ.  
                                                            
45 France. Higher education funding / European Commission. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ 
france/higher-education-funding_en. 
46 Spain. Higher education funding / European Commission. URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/ 
eurydice/content/higher-education-funding-79_en. 
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Позабюджетне фінансування може мати декілька форм, основними з 
котрих є фінансування досліджень у рамках ЗВО, фінансування навчання у 
вигляді грантів, стипендій і позик студентам, а також створення фондів 
управління цільовим капіталом на базі конкретного навчального закладу за 
рахунок благодійних внесків установ та приватних осіб, прибуток від діяльності 
якого стає основним джерелом його розвитку. 

Такі фонди наразі активно використовуються провідними ЗВО світу, що 
посідають високі позиції у світовому рейтингу. Для цих закладів освіти 
позабюджетне фінансування займає значну питому вагу в загальному 
фінансуванні, тобто є стабільним і важливим джерелом коштів. 

Створення й успішне функціонування фондів управління цільовим 
капіталом при університетах також спричинило дискусію в науковій літературі.  

Д. Чамберс і Е. Дімсон у 2015 р. на прикладі фонду для Єльського 
університету намагалися побудувати загальні правила функціонування фондів 
управління цільовим капіталом. Зокрема, дослідники зауважили, що великі 
університети, які управляють значними обсягами коштів, можуть дозволити собі 
займатись активним менеджментом капіталу, тимчасом як дрібним фондам 
краще застосовувати пасивну стратегію управління47. 

Питанню вибору портфелю фондів управління цільовим капіталом також 
присвячено багато досліджень. Наприклад, С. Діммок у 2008 р. провів аналіз 
портфелів фондів управління цільовим капіталом і на основі цього спробував 
створити модель оптимального портфеля такого фонду залежно від 
особливостей ЗВО. Він дійшов висновку, що дослідницькі університети 
віддають перевагу фінансуванню в активи із фіксованим доходом, а публічні 
обирають традиційні фінансові інструменти. Також, якщо ЗВО використовує для 
фінансування своєї діяльності боргові кошти, то він також віддає перевагу 
фінансовим інструментам з фіксованим доходом48. Згодом, у 2012 р., С. Діммок 
проаналізував вплив фондового ризику на формування портфеля фондів 
управління цільовим капіталом університету. Він з’ясував, що при зростанні 
фондового ризику університети, як правило, відмовляються від альтернативних 
фінансових інструментів і віддають перевагу активам з фіксованим доходом49. 

К. Браун зі співавторами у 2010 р. намагалися визначити, яким чином 
розподіл ресурсів впливає на прибутковість фондів управління цільовим 
капіталом університетів. Вони дійшли висновку, що структура портфеля в 
цілому не залежить від розподілу ресурсів між різними видами фінансових 
інструментів50. 

Дещо раніше, у 1998 р., Р. Мертон провів дослідження оптимальних 
інвестиційних стратегій при формуванні портфеля фондів управління цільових 

                                                            
47 Chambers D., Dimson E. The British origins of the US endowment model. Financial Analysts Journal. 2015. 
No. 71 (2). P. 10-14. 
48 Dimmock S. G. Portfolio choice, background risk, and university endowment funds. Athens Meeting Paper. 2008. 
March, 18. P. 20. 
49 Dimmock S. G. Background risk and university endowment funds. Review of economics and statistics. 2012. No. 94 (3). 
P. 789-799. 
50 Brown K. C., Garlappi L., Tiu C. Asset allocation and portfolio performance: Evidence from university endowment 
funds. Journal of Financial Markets. 2010. No. 13 (2). P. 268-294. 
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капіталом університетів і дійшов висновку, що для цього обов’язково потрібно 
використовувати принципи диверсифікації та хеджування51. 

У свою чергу, К. Хоксбі у 2013 р. намагається побудувати позитивну 
модель університету, який має фонд управління цільових капіталом. Автор 
дійшов висновку, що для оптимізації діяльності університету необхідно 
обов’язково визначити його портфель інтелектуального капіталу, витрати 
регулювання, а також цілеспрямовано управляти витратами за рахунок таких 
фондів52. 

Приватне фінансування залучається на всіх рівнях системи освіти, однак 
саме вища освіта отримує найбільше ресурсів з позабюджетних джерел. До 
приватних джерел фінансування належать кошти домогосподарств, підприємств 
різної форми власності, випускників і благодійних організацій. У більшості країн 
ОЕСР саме домогосподарства є основним джерелом приватних витрат на вищу 
освіту. Виняток становлять Канада, США й Австралія, де переважають такі 
приватні джерела фінансування, як благодійні внески та фонди управління 
цільовим капіталом.  

Однак роль приватного фінансування в різних країнах помітно 
відрізняється. Наприклад, у країнах Скандинавії, Бельгії та Ісландії держава 
виділяє достатньо коштів для нормального функціонування закладів вищої 
освіти, тож приватне фінансування майже не здійснюється. Водночас у 
Сполучених Штатах приватне фінансування вже тривалий час відіграє провідну 
роль у забезпеченні ЗВО коштами. У Данії, Фінляндії та Норвегії кошти з 
приватних джерел становлять менш ніж 5 % загальних витрат на вищу освіту, 
разом із тим у Австралії, Канаді, Ізраїлі, Японії та США ця цифра сягає 40 %, а в 
Чилі, Кореї та Великобританії – навіть 70 %. У деяких країнах питома вага 
приватних витрат продовжує зростати швидкими темпами: за період 2005–
2010 рр. в Австралії, Італії, Португалії та Словаччині вона зросла більш ніж на 
10 %, а у Великобританії – на 50 %. У розвинутих країнах питома вага приватного 
фінансування також є дуже високою: уже 2001 р. у Китаї вона сягала 45 % і 
продовжує зростання; Індія взагалі намагається відмовитися від державного 
фінансування вищої освіти. Серед країн Латинської Америки Аргентина, Чилі та 
Ямайка понад 40 % витрат на вищу освіту фінансують із приватних джерел. 
Водночас Венесуела й Болівія є швидше винятком із загальної тенденції: ці 
країни намагаються зменшити обсяги приватного фінансування вищої освіти. 

З огляду на зазначене, залучення приватних джерел фінансування є 
найефективнішим саме за ринкової моделі. Це можна пояснити декількома 
причинами. По-перше, у такому разі приватні донори не втрачають повний 
контроль за своїми інвестиціями, можуть впливати на їх цільове використання, 
встановлюючи умови при наданні коштів. Це стимулює залучення останніх, 
оскільки за колегіальної моделі донори втрачають увесь контроль над 
подальшим використанням своїх коштів, тож визначальним чинником їх 
                                                            
51 Merton R. C. Optimal investment strategies for university endowment funds. Worldwide Asset and Liability Modeling. 
1998. No. 10. P. 371. 
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recession affected higher education. University of Chicago Press, 2013. P. 15-41. 



39 

залучення є довіра до ЗВО. По-друге, ринкова модель максимально враховує 
потреби ринку та створює конкуренцію між закладами вищої освіти, що змушує 
їх ефективно використовувати кошти. 

За способами залучення приватних коштів ЗВО їх можна поділити на дві 
великі групи: (1) кошти, залучення яких відбувається за ініціативи приватних 
донорів (наприклад, розмір плати за навчання встановлюється ЗВО, однак 
вирішує, чи вносити її, виключно студент; подібним чином благодійні внески 
робляться за ініціативи донора, котрий самостійно визначає суму та цільове 
використання коштів); (2) кошти, залучення яких відбувається за ініціативи 
самого ЗВО (наприклад, випуск облігацій, створення фондів управління 
цільовим капіталом, тощо). Відповідно, управління цими групами коштів істотно 
відрізнятиметься. Щодо першої групи, то при використанні цих коштів 
фінансова автономія ЗВО є дуже відносною. Наприклад, плата за навчання йтиме 
передусім на організацію навчального процесу належного рівня саме за тим 
напрямом підготовки, за яким навчається студент-донор, і лише її залишки 
можуть бути використані на інші цілі. Так само, якщо фінансування відбувається 
за рахунок підприємств, котрі зацікавлені в підготовці певних спеціалістів, 
кошти будуть спрямовуватися саме на їх підготовку. Отже, для стратегічного 
розвитку ЗВО можуть використовуватись тільки державні кошти, або приватні 
кошти другої групи. 

Зазвичай приватні кошти другої групи надходять через фінансові ринки чи 
ринки капіталу, причому ЗВО може або безпосередньо залучати кошти на ринках 
капіталу (наприклад, випуск власних цінних паперів, сек’юритизація, тощо), або 
провадити додаткову господарську діяльність, що приносить прибуток, який 
надалі можна спрямовувати на розвиток ЗВО (наприклад, створення спільних 
науково-дослідних підприємств, організація діяльності фондів управління 
цільовим капіталом). 

Одним із можливих способів залучення коштів на приватних ринках 
капіталу є випуск облігацій. ЗВО може розміщувати ці облігації на фондових 
біржах, при цьому вони зобов’язані повернути основну суму через визначений 
час і виплачувати відсоткові доходи. Їх розмір залежить від того, як інвестори 
оцінюють надійність конкретного ЗВО. Як правило, успішність цього способу 
залучення коштів не залежить від цілей, на котрі вони потрібні. З цією метою 
деякі університети намагаються отримати кредитні рейтинги провідних агентств 
світу. Ще у 2007 р. агентство Moody’s розробило методологію визначення 
рейтингу університетів і наразі активно використовує її для університетів США, 
Канади та Великобританії.  

Іншим способом залучення коштів на ринках приватного капіталу є 
сек’юритизація студентських позичок на навчання. Це дає змогу перенести ризик 
їх неповернення з університетів на фінансові ринки. Цей інструмент активно 
застосовується університетами США та Великобританії. Також іноді 
використовується непублічний акціонерний капітал, коли ЗВО є закритим 
акціонерним товариством, чиї акції не обертаються на фондовому ринку. Вони 
реалізують непублічні пакети акцій приватним інвесторам, що здобувають право 
на частку прибутку ЗВО. 
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Як уже зазначалося, ЗВО можуть отримувати благодійні внески від 
приватних осіб (як правило, випускників такого ЗВО) або доброчинних 
організацій. Зазвичай заклад вищої освіти, якщо це не обумовлено донором, 
вільний використовувати ці кошти на свій розсуд. Із метою забезпечення 
стратегічного розвитку та отримання додаткового прибутку, ЗВО може 
створювати спеціальні фонди управління цільовим капіталом, який формується 
за рахунок благодійних внесків. Це означає, що ЗВО відмовляється від негайної 
вигоди задля стабільного прибутку в майбутньому. ЗВО створюють фонди 
управління для поліпшення репутації закладу освіти, захисту інтелектуальної 
свободи установи та страхування від фінансових потрясінь, до яких вони є дуже 
вразливими. Це можна пояснити декількома причинами. По-перше, їхні активи 
мають вельми специфічні характеристики, тобто не можуть використовуватись 
як заставу, якщо ЗВО намагається отримати кредит. По-друге, ЗВО не може 
випускати додаткові акції, якщо установа намагатиметься залучити додаткові 
кошти. По-третє, ЗВО дуже важко змінити обсяги і структуру своїх витрат, тому 
менеджмент витрат не є ефективним інструментом подолання кризи. 

При створенні фондів управління цільовим капіталом ЗВО, як правило, 
використовують дві основні юридичні форми: фонд є структурним підрозділом 
закладу вищої освіти або він є окремою юридичною особою у формі 
благодійного фонду. Дуже часто університети використовують поєднання цих 
двох форм: частина активів знаходиться у безпосередній власності університету, 
а решта знаходяться у володінні фонду управління. У будь-якому разі, 
університет призначає членів правління фонду, тобто повністю контролює його 
діяльність, тобто визначає інвестиційну політику, механізм розподілу активів і 
здійснює постійний моніторинг його діяльності. Залежно від розміру ЗВО, 
обсягу активів фонду та наявного досвіду він може самостійно управляти 
діяльністю фонду або залучати зовнішніх осіб чи організації до управління 
портфелем активів. Зазвичай, якщо обсяг активів фонду є невеликим, заклад 
вищої освіти віддає перевагу залученню сторонніх осіб до управління 
портфелем, незалежно від розміру самого закладу освіти, тобто ЗВО самостійно 
управляє портфелем активів лише в тому разі, коли фонд уже накопичив великий 
обсяг коштів. 

Фонд управління цільовим капіталом – це інвестиційний фонд, що працює 
на користь освітньої установи. У розпорядженні фонду можуть перебувати 
грошові кошти чи нерухомість. Доходи від діяльності фонду використовуються 
на покриття операційних витрат закладу вищої освіти, капітальних витрат, на 
фінансування спеціальних проєктів, а також для реінвестування. 

У випадку великих фондів вони можуть складатися зі значної кількості 
індивідуальних фондів, що діють на підставі окремих договорів із донорами. Є 
декілька типів цільових фондів. Донори можуть виділяти кошти у формі 
довічного трасту, при цьому вони нерідко встановлюють обмеження на 
витрачання основної суми трасту. Крім того, вони можуть встановлювати 
обмеження на використання одержаного доходу (наприклад, на стипендії або 
підтримку педагогічного персоналу). Терміновий траст передбачає, що на 
певний період часу донор може встановлювати обмеження на використання 
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коштів. Після завершення цього періоду обмеження на використання коштів 
знімаються. Також, ЗВО може вкладати інші необмежені кошти у фонд 
управління капіталом. Такі кошти називаються квазі-трастом. Як правило, 
донори встановлюють певні обмеження на використання коштів. 

У розвинутих країнах світу фонди управління капіталом у тій чи іншій 
формі з’явилися дуже давно. Наприклад, у США ще в середині 1600-х років 
філантропи пожертвували нерухомість на користь установи, яка тепер є 
Гарвардським університетом. Традиційно, фонди управління в цій країні 
функціонували на підставі індивідуального управління кожним внеском, і лише 
в 1950-і роки у підході до управління почав застосовуватись портфельний підхід. 
Враховуючи певні сумніви з боку донорів, у 1972 р. в США було прийнято Закон 
про стандартний менеджмент інституційних фондів (UMIFA), де було 
закріплено основні правила використання й інвестування коштів фондів 
управління. У 2006 р. на зміну йому прийшов Закон про пруденційний 
менеджмент інституційних фондів (UРMIFA), що встановив нові правила щодо 
управління активами та політики витрат та інвестування за відсутності обмежень 
з боку донорів. 

Розглянемо типову організаційну структуру фонду цільового управління 
капіталом (рис. 1.3.1). 

 
 

Рис. 1.3.1. Типова організаційна структура фонду управління цільовим 
капіталом 

Побудовано автором. 
 
Основними суб’єктами, що визначають напрями розміщення капіталу 

фонду, є Рада директорів фонду (відповідає за активи фонду) та Інвестиційний 
комітет (займається оперативним управлінням портфеля фонду). Рада директорів 
визначає основні потреби у фінансуванні (на що потрібні кошти), а також 
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розробляє інвестиційну політику, щоб задовольнити ці потреби. До її 
повноважень також входить нагляд за виконанням стратегічних рішень з боку 
персоналу. У свою чергу, Інвестиційний комітет займається оперативним 
управлінням активами фонду з метою досягнення максимальної прибутковості в 
межах заданих параметрів. 

При розробленні політики витрачання визначаються два основні елементи: 
правила витрачання (загальна процедура визначення суми виплат) і ставка 
виплат (розміри відсоткових ставок, що застосовуватимуться в правилах 
витрачання). На практиці застосовуються сім загальних правил витрачання 
(включають двадцять підкласів). Зупинимося на загальних правилах: 

1. Щорічний перегляд величини відсоткових ставок. 
2. Збільшення обсягу витрат у попередньому році на певний відсоток, 

тобто, коригування за допомогою простої формули або темпів інфляції. 
3. Витрати в розмірі відсотка від ковзної середньої ринкової вартості 

активів. 
4. Витрати в розмірів відсотка від поточного доходу. 
5. Витрати в розмірі відсотка від активів, що використовуються. 
6. Гібридні правила, тобто використання формули, яка є поєднанням 

декількох попередніх категорій в одне правило. 
7. Інші правила виплат, тобто застосування формули чи підходу, що не 

відноситься до попередніх пунктів, або щодо якої немає повної інформації. 
До повноважень Ради директорів також входить вибір видів активів, у 

котрі фонд може інвестувати, а також їх цільової питомої ваги в інвестиційному 
портфелі. Таким чином, Рада відповідає за стратегію розміщення активів, що є 
основою для визначення вартості інвестиційного портфеля. 

Загалом управління інвестиційним портфелем фондів є доволі 
специфічним. По-перше, вони повинні обирати портфель, що передбачає 
найменший можливий рівень ризику. По-друге, для мінімізації ризику 
рекомендується використовувати політику диверсифікації структури портфеля, 
зокрема, трастова модель управління портфелем, котру використовує велика 
кількість фондів, базується на принципі, що необхідно застосовувати широкий 
набір як традиційних, так і нетрадиційних видів активів при формуванні 
портфелю. По-третє, ці фонди мають широкий спектр обмежень, більшість яких 
є притаманною певному ЗВО, хоча на загальному рівні регулювання майже 
відсутні. Це означає, що кожний фонд проводить індивідуальну інвестиційну 
політику, тобто їхня дохідність може значно відрізнятися. 

У свою чергу, Інвестиційний комітет займається оперативним управлінням 
портфелем у рамках двох основних стратегій: пасивної, тобто чітке дотримання 
визначених Радою параметрів і формування типового портфеля, що існує на 
ринку із використанням дозволених видів активів; та активної, котра передбачає 
тактичне розміщення між видами активів, коли Комітет за власної ініціативи 
відхиляється від вагових коефіцієнтів, встановлених Радою, та вибір фінансових 
інструментів для портфеля таким чином, що формується повністю 
індивідуальний портфель, не схожий на інші портфелі на ринку. Емпіричні 
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дослідження підтверджують, що доходність портфелю, котрий формується в 
межах активної стратегії, є вищою, ніж доходність пасивного портфеля. 

В окремих випадках фонди управління можуть залучати зовнішніх 
незалежних консультантів для оцінювання ефективності портфеля та загальної 
оцінки інвестиційної політики фонду. 

Отже, стратегія формування портфеля фінансових інструментів фонду 
управління цільовим капіталом включає такі кроки: 

1. Оцінювання ринкової вартості різних джерел потоків грошових коштів і 
визначення параметрів інвестиційного ризику для кожного з цих активів. 

2. Підрахунок чистої вартості ЗВО шляхом оцінки капіталізованої вартості 
всіх джерел грошових коштів і вартості активів фонду управління. 

3. Визначення оптимальної структури активів портфеля на основі загальної 
вартості ЗВО. 

4. Визначення рекомендованих інвестицій із врахуванням активів ЗВО, що 
не відносяться до фонду управління. 

Таким чином, заклади вищої освіти можуть використовувати фонди 
цільового управління для отримання додаткового фінансування на розвиток 
установи. Практика показала, що це фінансування не завжди витрачаються 
раціонально або на користь усіх зацікавлених осіб. Саме тому, донори часто 
встановлюють обмеження на використання наданих ними коштів або отриманих 
від них прибутків. 
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2. ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
 

2.1. Нормативно-правове регулювання фінансового забезпечення 
дошкільної та повної загальної середньої освіти 
   

Євроінтеграційні процеси в Україні зумовили необхідність 
переосмислення державної політики в галузі освіти, зокрема зміни підходів до 
надання освітніх послуг у контексті підвищення їх якості та 
конкурентоспроможності в міжнародному освітньому просторі. Одним із 
напрямів забезпечення успішного реформування, збільшення функціональності 
вітчизняної системи освіти є підвищення дієвості фінансового механізму 
освітньої системи. 

Під макроекономічним фінансовим механізмом зазвичай розуміють 
сукупність взаємопов’язаних елементів, які функціонують у визначеному 
правовому полі, що обов’язково передбачає наявність державного регулювання, 
сформованої моделі фінансового управління (акумулювання та ефективне 
цільове використання фінансових ресурсів в обох випадках за допомогою 
фінансових методів, інструментів і важелів), доступних джерел фінансового 
забезпечення, а також фінансовий моніторинг та контроль (здійснення 
зворотного зв’язку з метою уможливлення управлінського коригування залежно 
від отримуваного результату); при цьому зазначені елементи мають взаємодіяти 
між собою таким чином, щоб і акумулювання, і використання фінансових 
ресурсів сприяло забезпеченню суспільно ефективного економічного розвитку 
певної галузі (в нашому випадку – освітньої), а її розвиток відбувався в бажаному 
для суспільства напрямі (рис. 2.1.1). 

Постійна робота над ефективністю освітнього фінансування впродовж усіх 
років становлення незалежної України надавала імпульс позитивним змінам в 
освітній галузі, сприяла посиленню інституційної спроможності, у т. ч. 
удосконаленню нормативно-правового регулювання щодо фінансового 
забезпечення. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року53 
та плані заходів з її реалізації54 були закладені окремі зміни підходів до 
вдосконалення складників фінансового механізму системи освіти, а саме: 
перехід від принципу утримання освітніх закладів до принципу формування 
їхніх бюджетів виходячи з чисельності контингенту; багатоканальне 
фінансування освіти шляхом запровадження інструментарію субсидій, грантів, 
кредитів, їх поєднання та диференціація в розрізі категорій отримувачів цих 
коштів; здійснення безоплатного стовідсоткового забезпечення підручниками 
учнів загальноосвітніх шкіл (передусім сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
                                                            
53 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 
25.06.2013 № 344. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text. 
54 Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/ 
246688428. 
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піклування й дітей із малозабезпечених сімей); перегляд підходів до визначення 
плати за харчування дітей у державних і комунальних закладах дошкільної 
освіти; формування сучасної системи нормування та оплати праці у сфері освіти, 
запровадження системи стимулювання якісної педагогічної праці тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.1.1. Структурні елементи фінансового механізму 
Побудовано автором. 

 
Відповідно до ст. 53 Конституції України55, право на отримання доступної 

й безоплатної дошкільної, обов’язкової повної загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах 
гарантоване державою кожному та реалізується шляхом забезпечення 
фінансування освітньої сфери згідно з нормами Бюджетного кодексу України56 
й законами про Державний бюджет на відповідний рік. 

                                                            
55 Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 
56 Бюджетний кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2456-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 
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Тому з-поміж основних напрямів освітнього фінансового реформування в 
Україні чільне місце належить збереженню пріоритетності державного 
фінансування системи освіти, збільшенню ролі органів місцевого 
самоврядування у фінансуванні освітніх потреб, посиленню фінансової 
автономії суб’єктів ринку надання освітніх послуг тощо. 

Бюджетні видатки на освіту слугують основним джерелом фінансування 
освіти в Україні. Система розподілу видатків є багаторівневою (фінансові 
ресурси надаються як із державного, так і з місцевих бюджетів) із деталізацією 
розподілу між різними рівнями освіти.  

Відповідно до п. 7 ст. 87 Бюджетного кодексу України (в редакції від 
01.01.2021)57, із державного бюджету (з урахуванням особливостей, 
визначених у ст. 67) здійснюються освітні видатки на: 

а) загальну середню освіту: заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, 
спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, 
ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою державної власності згідно з 
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;  

б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки 
кадрів на умовах державного замовлення у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації державної власності, а 
також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується 
Кабінетом Міністрів України); 

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та 
науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої 
освіти державної та приватної власності, вартість освітніх послуг яких 
встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість) та 
фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах 
державного замовлення структурними підрозділами та відокремленими 
структурними підрозділами закладів вищої освіти державної власності, що не 
мають статусу юридичної особи); 

г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів на умовах державного замовлення); 

ґ) заклади позашкільної освіти та заходи з позашкільної роботи з дітьми 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

д) інші заклади та заходи в галузі освіти, що забезпечують виконання 
загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України. 

До освітніх видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, 
міських територіальних громад (п. 2 ст. 89), належать видатки на: 

а) дошкільну освіту; 
б) загальну середню освіту: ліцеї (засновником яких є міська рада з 

населенням більше 50 тисяч), початкові школи, гімназії; міжшкільні ресурсні 
центри; заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові 

                                                            
57 Бюджетний кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2456-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 
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(військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою (крім закладів, визначених у пп. «а» п. 7 
частини 1 ст. 87 та в пп. «а» п. 2 частини 1 ст. 90 цього Кодексу); дитячі будинки, 
навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів 
дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію 
відповідної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри; 

в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на 
умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти 
комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або селищна рада); 

г) інші державні освітні програми; 
ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та 

науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах 
вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або 
селищна рада); 

ґ-1) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення); 

д) позашкільну освіту; 
е) професійну (професійно-технічну) освіту з бюджетів міських 

територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення – 
обласному центрі (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального 
замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших 
закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на 
території зазначених територіальних громад). 

Нормативно-правове регулювання щодо фінансового забезпечення 
закладів дошкільної освіти в Україні, що мають ліцензію на провадження 
освітньої діяльності, здійснюється відповідно до Конституції України, 
Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту». 

Законом України «Про дошкільну освіту»58 (ст. 3) передбачено, що 
держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і 
комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, 
рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та 
обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку. 

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми 
власності (згідно зі ст. 37 цього Закону) можуть бути кошти: засновника 
(засновників); державного та місцевих бюджетів; батьків або осіб, які їх 
замінюють; добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних 
осіб; інші кошти, не заборонені законодавством. 

Державні та комунальні заклади дошкільної освіти можуть надавати платні 
освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. 
Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки 

                                                            
58 Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (зі змінами, у редакції від 01.01.2021). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text.  
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платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України. 

Згідно зі змінами, внесеними до Закону України «Про дошкільну освіту»59, 
щодо організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти, держава 
також забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних та комунальних 
закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами з 
урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального і фізичного 
розвитку в тій формі, яка для них є найбільш зручною та ефективною. 
Організаційні засади діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 
й форму індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами визначено в Порядку організації діяльності інклюзивних груп у 
закладах дошкільної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.04.2019 № 53060.  

Фінансування діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 
здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, державної субвенції та 
інших джерел, не заборонених законодавством, у т. ч. з урахуванням потреб 
дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку. 

Змінами, внесеними до Бюджетного кодексу відповідно до Закону України 
від 14.11.2019 № 293-IX61, передбачено, що видатки на освіту в частині 
утримання закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів (відділень, 
груп) початкових шкіл можуть здійснюватися із бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про дошкільну освіту», держава 
здійснює соціальний захист та підтримку окремих категорій дітей дошкільного 
віку, зокрема: утримання у державних і комунальних закладах дошкільної освіти 
за рахунок держави дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення дитячим харчуванням у 
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, дітей грудного віку та 
дітей другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітей 
грудного віку та дітей раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей з числа 
осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; забезпечення дітей з особливими освітніми потребами 
засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також 
іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

До ключових здобутків на шляху впровадження системних змін у сфері 
дошкільної освіти впродовж 2020 р. слід віднести: затвердження змін до 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, розроблення та подання на 
                                                            
59 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 
послуг : Закон України від 06.09.2018 № 2541-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text. 
60 Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти : постанова 
Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text. 
61 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України від 14.11.2019 № 293-IX. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/293-20#Text. 
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розгляд Уряду Концепції розвитку дошкільної освіти; подання на розгляд Уряду 
нового Положення про заклад дошкільної освіти; схвалення Базового 
компонента дошкільної освіти.  

Подальшими кроками, спрямованими на реформування дошкільної освіти, 
протягом поточного року стали: затвердження Міністерством економіки України 
розроблених МОН професійних стандартів «Керівник (директор) закладу 
дошкільної освіти»62 та «Вихователь закладу дошкільної освіти»63; підготовка й 
прийняття нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту». Поданий на 
розгляд у Верховній Раді проєкт Закону України «Про дошкільну освіту» від 
01.11.2021 № 6172-1 передбачає низку змін, націлених на вдосконалення 
функціонування системи дошкілля за рахунок інституційного складника, 
запровадження автономії закладу дошкільної освіти та педагогічного 
працівника, цифровізацію освітніх і управлінських процесів, упровадження 
альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти, забезпечення 
наступності між дошкільною й початковою освітою в закладах дошкільної освіти 
всіх форм власності. 

Законопроєктом передбачається, зокрема, розширення джерел 
фінансування освітніх послуг у державних і комунальних закладах, у т. ч. із 
залученням коштів батьків; формування нового фінансового інструментарію в 
рамках підходу «гроші ходять за дитиною» через запровадження в майбутньому 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття дошкільної 
освіти; стимулювання приватних суб’єктів освітньої діяльності надавати послуги 
дітям з особливими освітніми потребами (створення спеціальних та інклюзивних 
груп), щоб розвантажити комунальні заклади, через упровадження органами 
місцевого самоврядування інструментів фінансування з місцевого бюджету. 

Фінансування вітчизняної загальної середньої освіти здійснюється на 
правових засадах, закладених у Конституції України, законах України «Про 
освіту» (рамковий), «Про загальну повну середню освіту» відповідно до норм 
Бюджетного кодексу й показників, передбачених законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік. 

Основні засади реформи шкільної освіти знайшли своє відображення в 
Концепції «Нова українська школа» (НУШ), схваленій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р64, та плані заходів з її 
реалізації65. У цих документах окреслено ключові напрями реформування: 
створення нового сучасного освітнього середовища; розроблення й 

                                                            
62 Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» : наказ 
Міністерства економіки України від 28.09.2021 № 620-21. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-
UA&fileId=617126c6-1ffc-4636-9b4b-3566b2ab285d. 
63 Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» : наказ Міністерства 
економіки України від 19.10.2021 № 755-21. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-
standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti. 
64 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р 
(зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text. 
65 Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13.12.2017 № 903-р (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text. 
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упровадження нових державних стандартів початкової, базової середньої та 
профільної середньої освіти; упровадження в освітній процес компетентнісного 
особистісно орієнтованого навчання, педагогіки партнерства; здійснення 
підготовки вчителя; створення передумов для інноваційної діяльності, реалізації 
права закладу освіти, педагогічних працівників на автономію в освітній 
діяльності. 

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного й 
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, обсяг яких 
визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевого 
бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги. 

Системні зміни щодо державного фінансування загальної середньої освіти 
в рамках Концепції передбачають розв’язання низки завдань, ключовими з 
котрих є: створення системи прозорого розподілу публічних коштів у НУШ 
шляхом оприлюднення даних про всі кошти; покриття видатків на забезпечення 
педагогічної складової навчального процесу за рахунок освітньої субвенції; 
удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах; 
створення необхідних умов для навчання й виховання дітей молодшого 
шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема в сільській 
місцевості; створення умов для розширення державно-громадського партнерства 
на засадах співфінансування та спільного управління школами; запровадження 
принципу «гроші ходять за дитиною», зокрема для підтримки дітей з особливими 
освітніми потребами; забезпечення рівного доступу до бюджетного 
фінансування шкіл незалежно від форми власності. 

Прийняття нових законів України «Про освіту»66 та «Про повну загальну 
середню освіту»67 істотно посилило інституційну складову вітчизняної освіти, а 
їхні норми наблизили національне законодавство до європейських стандартів, 
створили передумови для розширення організаційної й фінансової автономії 
закладів освіти, визначили концептуальні принципи подальшого реформування 
системи освіти, спрямованого на забезпечення рівних умов доступу до якісної 
освіти та права кожного громадянина на її здобуття шляхом імплементації 
положень цих законів через підзаконні акти.  

Зокрема, із прийняттям Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» законодавчі зміни торкнулись як засад функціонування системи 
загальної середньої освіти загалом, так і їх фінансового забезпечення. 

В Україні повна загальна середня освіта, згідно зі ст. 4 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту», здобувається на таких рівнях: початкова 
освіта (перший рівень) – упродовж 4 років; базова середня освіта (другий 
рівень) – упродовж 5 років; профільна середня освіта (третій рівень) – упродовж 
3 років. Тривалість здобуття шкільної освіти на кожному її рівні може бути 
змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, 
                                                            
66 Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (у редакції від 01.01.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2145-19#Text. 
67 Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX (у редакції від 01.08.2020 р.). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 
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результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня, а 
тривалість для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної 
середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Основними нормативними положеннями зазначених законів щодо 
фінансового забезпечення освіти є такі:  

Загалом на освіту (відповідно до ст. 78 Закону «Про освіту») держава 
забезпечує асигнування в розмірі не менше ніж 7 % ВВП за рахунок коштів 
державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. 

Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти (згідно з п. 6. 
ст. 78 Закону «Про освіту» і статтями 58, 59 Закону «Про повну загальну середню 
освіту») здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 
відповідно до Бюджетного кодексу України, а також з інших джерел (доходи від 
надання платних освітніх та інших послуг; благодійна допомога відповідно до 
законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації; гранти), що 
не заборонені законодавством. 

Довідково. Згідно з вимогами частини другої ст. 79 Закону України «Про 
освіту», забороняється фінансування суб’єктів освітньої діяльності за рахунок 
коштів: фізичної особи, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 
юридичної особи з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-
окупанта, або зареєстрованої на території держави-агресора або держави-
окупанта, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом 
держави-агресора або держави-окупанта. 

Для фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок 
коштів державного бюджету в комунальних закладах освіти створено 
фінансовий інструмент – освітню субвенцію, яка надається у вигляді трансферту 
з державного бюджету місцевим бюджетам і спрямовується на оплату праці 
педагогічних працівників, а також на необхідні нарахування. 

За кошти державного та місцевих бюджетів здійснюється також 
фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом передачі 
визначеного для таких осіб обсягу коштів закладу освіти, який обрала особа з 
особливими освітніми потребами та її батьки. 

Створено інструментарій і для інших трансфертів із державного бюджету 
місцевим бюджетам на загальну середню освіту, які можуть спрямовуватися на 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у визначеному 
законодавством обсязі), забезпечення учнів та педагогічних працівників 
підручниками (посібниками), навчальним обладнанням, засобами навчання й на 
інші цілі, передбачені законодавством. 

Для оцінювання обсягу коштів, що додатково надаються з державного 
бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників державних закладів освіти, розроблено нормативний підхід: їх обсяг 
не може бути меншим за 2 % фонду заробітної плати цих працівників. 

Обсяг коштів, що додатково надаються на підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, заробітна плата яких виплачується за рахунок 
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освітньої субвенції, не може бути меншим за 2 % відповідної освітньої субвенції, 
з яких 1 % виділяється з державного бюджету та 1 % – із бюджетів Автономної 
Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя. 

Обсяг коштів, що додатково надаються з місцевих бюджетів на 
підвищення кваліфікації інших педагогічних і науково-педагогічних працівників 
комунальних закладів освіти, не може бути меншим за 2 % фонду заробітної 
плати цих працівників. 

За рахунок коштів державного бюджету фінансується також забезпечення 
(виготовлення, поширення, зберігання та доставка до засновників закладів освіти 
чи відповідного органу управління у сфері освіти) підручниками (посібниками), 
у т. ч. електронними, з навчальних предметів (інтегрованих курсів) відповідно до 
освітніх галузей, визначених державними стандартами. 

Відповідно до п. 10 ст. 78 Закону «Про освіту», державне фінансування 
здобуття особою загальної середньої освіти у приватному або корпоративному 
закладі освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
загальної середньої освіти, здійснюється за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів шляхом передачі такому закладу освіти цільового обсягу 
коштів у розмірі фінансового нормативу (з урахуванням відповідних 
коригуючих коефіцієнтів) бюджетної забезпеченості одного учня, який здобуває 
повну загальну середню освіту, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти (згідно зі ст. 59 
Закону «Про повну загальну середню освіту») в частині використання 
бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах 
затверджених кошторисами обсягів, зокрема на: формування структури закладу 
загальної середньої освіти та його штатного розпису; оплату праці працівників, 
встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та 
допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та 
відзначення працівників; оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд 
закладів загальної середньої освіти; оплату підвищення кваліфікації 
педагогічних та інших працівників; укладення відповідно до законодавства 
цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності 
закладу освіти. 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
заклад загальної середньої освіти (незалежно від форми власності) має 
самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і 
банках державного сектору та може мати бланки, печатки і штампи зі своїм 
найменуванням та символікою. 

У разі утворення піклувальної ради закладу (згідно зі ст. 41 зазначеного 
Закону) на неї покладаються завдання із залучення фінансових ресурсів для 
забезпечення діяльності закладу з основних напрямів розвитку і здійснення 
контролю за їх використанням, а також із залучення додаткових джерел 
фінансування, що не заборонені законом. 

Державні, комунальні заклади освіти (у т. ч. заклади загальної середньої 
освіти) мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 
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затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів освіти 
мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не 
увійшли до цього переліку.  

Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти 
встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом 
освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, 
їх вартості та особи, відповідальної за їх надання. 

Довідково. Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти не 
можуть надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення 
їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними 
стандартами, а також під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення 
результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти. 

Учні та їхні батьки можуть отримувати в закладі загальної середньої освіти 
платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах. 

Крім того, Законом «Про освіту» надається право розміщувати власні 
надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти – на депозитах у 
банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями 
від зазначених коштів із метою провадження діяльності, передбаченої 
установчими документами. 

Бюджетні асигнування на освіту (включаючи кошти освітніх субвенцій, 
позабюджетні кошти та кошти, отримані закладом освіти як плата за навчання, 
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання 
додаткових освітніх послуг) не можуть бути вилучені в дохід держави або 
місцевих бюджетів, а спрямовуються на діяльність, визначену установчими 
документами закладу освіти. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні 
та галузеві асигнування закладів освіти, підприємств, установ, організацій 
системи освіти не зменшуються. 

Ключовими принципами, які використано для формування фінансового 
механізму забезпечення фінансовими ресурсами загальної середньої освіти, є: 
принцип бюджетного співфінансування (з 1 січня 2018 р. здійснення протягом 
бюджетного періоду видатків закладів освіти, визначених ст. 103 Бюджетного 
кодексу, одночасно з державного й місцевих бюджетів та/або одночасно з різних 
місцевих бюджетів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
11.01.2018 № 2368) і принцип субсидіарності (розподіл видів видатків між 
державним бюджетом та місцевими бюджетами, що ґрунтується на необхідності 
максимально можливого наближення надання публічних послуг до їх 
безпосереднього споживача).  

Як уже зазначалося, з 2015 р. у практику бюджетного фінансування освіти 
було впроваджено використання нового бюджетного інструменту – 
міжбюджетного трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам у 
вигляді субвенцій на освітні потреби. Найбільшою за обсягом є освітня субвенція 
на оплату праці педагогічного персоналу сфери повної загальної середньої 
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освіти, Порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.01.2015 № 669 із внесенням змін упродовж наступних 
років.  

Кошти освітньої субвенції розподіляються між відповідними бюджетами 
на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, й 
затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 108870 
затверджено формулу розподілу освітньої субвенції між відповідними 
бюджетами, яка переглядається щорічно виходячи з кількості здобувачів освіти 
на певній території та розрахункової наповнюваності класів. Головною метою 
використання формульного підходу є створення стимулів до оптимізації мережі 
закладів загальної середньої освіти на рівні окремих територіальних одиниць, 
оскільки місцеві органи влади змушені фінансувати витрати на оплату праці 
педагогічного персоналу в частині, що не покривається коштами освітньої 
субвенції, за рахунок місцевого бюджету. 

Внесенням змін до Порядку надання освітньої субвенції (згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 19371 і від 19.02.2020 
№ 13772) удосконалено умови її надання, зокрема розширено коло отримувачів 
субвенції, змінено її спрямування та доповнено новими нормами. 

Базовий перелік отримувачів субвенції включає такі заклади освіти 
державної й комунальної форм власності: початкові школи, гімназії, ліцеї (крім 
дошкільних підрозділів (відділень, груп)); спеціальні школи, санаторні школи; 
спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-
інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з 
посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-
інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним 
утриманням учнів; дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, 
інклюзивно-ресурсні центри; заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
державної й комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття 
повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями 
викладачів, що викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і 
повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2011 № 1392; заклади фахової передвищої освіти й коледжі 
державної власності, фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюється 
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%D0%BF#Text. 
71 Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : 
постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 193. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2019-
%D0%BF#Text. 
72 Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : 
постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2020-
%D0%BF#Text. 
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з місцевих бюджетів, та заклади фахової передвищої освіти й коледжі 
комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної 
загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, 
які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2011 № 1392. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 13773 
удосконалено умови надання освітньої субвенції, зокрема розширено коло її 
отримувачів. З 1 січня 2019 р. одержувачами субвенції можуть бути приватні 
заклади загальної середньої освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері загальної середньої освіти, розпочали провадження освітньої 
діяльності у сфері загальної середньої освіти до 1 вересня року, що передує 
плановому бюджетному періоду, та щодо яких не порушено справи про 
банкрутство та не прийнято рішення про визнання їх банкрутом і які не 
перебувають у стадії ліквідації.  

Також змінено спрямування коштів субвенції: залишки цих коштів за 
субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних 
місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному періоді з 
урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-
технічної бази закладів і установ освіти. 

Пріоритетними напрямами використання залишків є: придбання шкільних 
автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть 
оптимізовані, об’єднані чи реорганізовані; оновлення навчальної й матеріально-
технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані, об’єднані чи 
реорганізовані або які повністю укомплектовані та до яких будуть довозитись 
учні закладів загальної середньої освіти; придбання підручників і посібників 
(у т. ч. електронних) для закладів освіти; оснащення закладів освіти засобами 
навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними 
комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання 
(інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, 
мультимедійний проєктор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське 
комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання 
тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової 
школи; здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки; 
підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості; 
будівництво нових туалетних приміщень та реконструкція, капітальний і 
поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, у 
яких початкову освіту здобувають щонайменше 20 осіб, їх облаштування 
санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проєктної 
документації; у 2020 р. – закупівля засобів індивідуального захисту (захисних 
масок, одноразових рукавичок, захисних щитків), дезінфекційних засобів, 
пірометрів (інфрачервоних термометрів) та послуг із дезінфекції приміщень. 
                                                            
73 Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : 
постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2020-
%D0%BF#Text. 
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1. Таким чином, можна констатувати, що впродовж 2015–2021 рр. складові 
фінансового механізму української освіти було істотно вдосконалено. Потреба в 
покращенні фінансування освітньої галузі зумовлена євроінтеграційними 
процесами: фінансове забезпечення суб’єктів ринку надання освітніх послуг 
повинне відповідати сучасним європейським і світовим тенденціям. 

Нормативно-правове регулювання фінансового забезпечення закладів 
дошкільної й загальної середньої освіти в Україні, що мають ліцензію на 
провадження освітньої діяльності, здійснювалося відповідно до Конституції 
України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та низки підзаконних актів. 

Прийняття нових законів України «Про освіту» і «Про повну загальну 
середню освіту» істотно посилило інституційну складову вітчизняної освіти, а 
їхні норми сприяли гармонізації вітчизняного законодавства з європейськими 
стандартами, створювали передумови для розширення організаційної й 
фінансової автономії закладів освіти, визначили концептуальні принципи 
подальшого реформування системи освіти, спрямованого на забезпечення рівних 
умов доступу до якісної освіти та права кожного громадянина на її здобуття 
шляхом імплементації їхніх положень через підзаконні акти.  

2. Було започатковано реформу шкільної освіти, цілі якої знайшли своє 
відображення в Концепції «Нова українська школа» та плані заходів з її 
реалізації. У цих документах окреслено ключові напрями реформування: 
створення нового, сучасного освітнього середовища; розроблення й 
упровадження нових державних стандартів початкової, базової середньої та 
профільної середньої освіти; упровадження в освітній процес компетентнісного 
особистісно орієнтованого навчання, педагогіки партнерства; здійснення 
підготовки вчителя; створення передумов для інноваційної діяльності, реалізації 
права закладу освіти, педагогічних працівників на автономію в освітній 
діяльності. 

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного й 
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, обсяг яких 
визначається щороку з урахуванням можливостей державного й місцевого 
бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги. 

Реалізація реформи НУШ вимагала системних змін у підходах до 
формування складових фінансового механізму на основі державного 
фінансування загальної середньої освіти як головного джерела. У рамках 
Концепції передбачено розв’язання низки завдань, ключовими з яких є: 
створення системи прозорого розподілу публічних коштів у НУШ шляхом 
оприлюднення даних про всі кошти; покриття видатків на забезпечення 
педагогічної складової навчального процесу за рахунок освітньої субвенції; 
удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції з метою забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах; 
створення необхідних умов для навчання й виховання дітей молодшого 
шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема в сільській 
місцевості; створення умов для розширення державно-громадського партнерства 
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на засадах співфінансування та спільного управління школами; запровадження 
принципу «гроші ходять за дитиною», у т. ч. для підтримки дітей з особливими 
освітніми потребами; забезпечення рівного доступу до бюджетного 
фінансування шкіл незалежно від форми власності. 

3. Загалом фінансування здобуття повної загальної середньої освіти 
здійснюється з багатьох джерел: за рахунок коштів державного (головне 
джерело), місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Ключовими принципами забезпечення загальної середньої освіти фінансовими 
ресурсами є принцип бюджетного співфінансування і принцип субсидіарності. 

У 2015 р. у практику бюджетного фінансування освіти впроваджено 
використання такого нового бюджетного інструменту, як міжбюджетний 
трансферт із державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенцій на 
освітні потреби. У рамках використання зазначеного бюджетного інструменту 
сформовано декілька потоків бюджетних коштів (цільових субвенцій) для 
підтримки повної загальної середньої та частково професійної (професійно-
технічної) освіти: освітня субвенція (на зарплату педагогічного персоналу 
закладів загальної середньої освіти, 2015 р.); субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2017 р.); субвенція на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
(2017 р.); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної повної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» (2018 р.); субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
закладах повної загальної середньої освіти усіх ступенів (2019 р.); субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти (2019 р.); субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних закладів (2019 р.); субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для 
кращих результатів» (2020 р.); субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти (2020 р.); субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти 
(2021 р.) 

Найбільшою за обсягом стала освітня субвенція на оплату праці 
педагогічного персоналу сфери повної загальної середньої освіти, Порядок та 
умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
14.01.2015 № 6 із внесенням змін упродовж наступних років. Кошти освітньої 
субвенції розподіляються між відповідними бюджетами на основі формули, яка 
розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування й реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується 
Кабінетом Міністрів України.  
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На сьогодні складові фінансового механізму освіти й далі 
вдосконалюються, основним напрямом є підвищення ефективності бюджетного 
фінансування, коли питома величина бюджетних коштів на одного здобувача 
освіти зменшується за незмінно високої якості отримуваних освітніх послуг. 
 
 
2.2. Аналіз розподілу та використання коштів місцевих бюджетів  
на утримання закладів дошкільної освіти 
 

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою ланкою системи 
безперервної освіти, яка закладає підвалини інтелектуального й духовного 
потенціалів особистості. Згідно із законами «Про освіту»74, «Про дошкільну 
освіту»75, основними завданнями дошкільної освіти визнано забезпечення 
цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей 
шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих 
навичок. 

Реалізація цих завдань можлива за наявності достатнього обсягу 
фінансових ресурсів та ефективного фінансового механізму їх формування й 
використання. Фінансово-економічна діяльність закладів дошкільної освіти 
(ЗДО) провадиться відповідно до Закону України «Про освіту», законів про 
бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових 
актів.  

Джерелами фінансування ЗДО, незалежно від форми власності, можуть бути: 
 кошти засновника (засновників); 
 кошти державного й місцевих бюджетів; 
 кошти батьків або осіб, які їх замінюють; 
 добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; 
 інші кошти, не заборонені законодавством. 
Згідно з п. 5 ст. 78 Закону «Про освіту», держава може сприяти розвитку 

дошкільної та позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх 
субвенцій, але в минулих роках субвенції на ці ланки освіти в держбюджеті не 
було передбачено.  

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЗДО фінансуються за 
рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів, що визначає форму 
власності таких закладів – державна, комунальна, приватна чи корпоративна. 

За даними Державної служби статистики України, переважну частину ЗДО 
становлять заклади комунальної й державної форм власності. Станом на 1 січня 
2019 р. мережа ЗДО в Україні всіх форм власності та підпорядкування 
охоплювала 14 898 закладів, у яких було 1 278 237 вихованців. Закладів 
комунальної й державної форм власності налічувалося 14 559 од., або 97,7 % їх 
загальної кількості, з 1 141 040 вихованцями в них (89,3 %).  

                                                            
74 Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 
75 Про дошкільну освіту : Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-
14#Text. 



59 

Основним джерелом фінансування освітніх послуг у таких закладах є 
місцеві бюджети, вони відчувають постійний дефіцит коштів на підтримку 
фінансово-матеріальної бази ЗДО. У багатьох наукових і навчально-методичних 
працях із питань функціонування бюджетної системи країни, у т. ч. місцевих 
бюджетів, ці питання розглядаються в контексті загальної проблематики 
бюджетного фінансування, зокрема сфери освіти.  

Окремим аспектам фінансування освіти на місцевому рівні в Україні 
присвячено дослідження Г. Александрової76. Учена наголошує на необхідності 
об’єктивного визначення необхідних обсягів фінансування системи освіти, 
дотримання передумов для оптимального використання коштів державного 
бюджету. У публікації проведено аналіз головних джерел фінансування витрат 
на освіту на місцевому рівні й методів розподілу коштів із них, надано 
характеристику результативних показників, що використовуються під час оцінки 
пріоритетності та ефективності бюджетних програм у сфері освіти. 

Вагомий внесок у дослідження проблем дошкільної освіти та її 
фінансування зробили Н. Бак, Т. Бойко, Я. Бучковська, І. Лещух, М. Мельник, 
Ц. Огонь, Д. Полозенко. 

Зокрема, Н. Бак визначено перелік гострих проблем системи дошкільної 
освіти в Україні, які стали результатом недостатньо ефективного фінансування. 
Дослідниця акцентує увагу на вагомих складових (чисельності дітей віком до 
6 років, коефіцієнті їх охоплення дошкільними закладами (з урахуванням 
місцевості), фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості однієї дитини 
дошкільного віку), які враховуються механізмом розподілу коштів, обґрунтовує 
пропозиції з подолання недоліків, пропонує аналіз додаткових джерел 
фінансування дошкільної освіти77.  

Т. Бойко узагальнено напрями реформування системи управління й 
фінансування закладів дошкільної та загальної середньої освіти в контексті 
процесу децентралізації влади, розкрито пріоритетні напрями вдосконалення 
складових фінансового механізму, зокрема щодо інвестування в розвиток 
закладів освіти на міському рівні, проаналізовано й узагальнено зарубіжний 
досвід фінансування сфери освіти в умовах децентралізації78.  

У публікаціях Я. Бучковської розглянуто підходи до вдосконалення 
організації дошкільної освіти, виокремлено її основні особливості, що мають 
велике значення для розроблення теоретичних положень ефективного 
фінансування цієї ланки освіти79.  

Науковцями М. Мельник та І. Лещух проаналізовано основні тенденції 
розвитку та бюджетного забезпечення сфери дошкільної освіти в містах 

                                                            
76 Александрова Г. Проблеми фінансування освіти на місцевому рівні. Інтелект ХХІ. 2015. № 3. С. 56–68. URL: 
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2015/2015_3/8.pdf. 
77 Бак Н. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрями її подолання. Світ фінансів. 2013. № 2. 
С. 81–87. 
78 Бойко Т. Ю. Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Сер. : економічні науки. 2017. № 27. С. 147–151. URL: 
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/2/37.pdf. 
79 Бучковська Я. Теоретичні основи фінансування дошкільної освіти. Світ фінансів. 2012. № 4. С. 142–149. URL: 
http:// http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2012_4_18. 
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обласного значення Львівської області, розкрито ключові проблеми в цій галузі. 
На основі отриманих результатів економіко-математичного моделювання 
виявлено безпосередній зв’язок між основними показниками розвитку та 
обсягами й ефективністю бюджетного фінансування сфери дошкільної освіти80.  

Попри вагомий внесок згаданих науковців в обґрунтування теоретичних і 
практичних аспектів місцевого бюджетування освіти, зокрема її дошкільної 
ланки, аналіз механізму фінансування дошкільної освіти в Україні з метою 
виявлення резервів його вдосконалення залишається актуальним науковим 
завданням. 

Планування місцевих бюджетів здійснюється за допомогою програмно-
цільового методу, коли кошти спрямовуються відповідно до пріоритетів 
соціально-економічного розвитку. З метою визначення першочерговості й 
ефективності бюджетних програм використовуються аналітичні показники, що 
характеризують кількісні та якісні результати виконання бюджетної програми й 
підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю. 
Результативні показники бюджетної програми враховують:  

- показники затрат із зазначенням обсягів і структури ресурсів, що 
забезпечують виконання бюджетної програми. У сфері дошкільної освіти 
зазвичай це кількість дошкільних закладів, груп вихованців, середньорічне число 
штатних працівників, зокрема педагогічних працівників, вихователів, 
адміністративного персоналу, медичних працівників, робітників; 

- показники продукту, які використовуються для оцінювання досягнення 
поставлених цілей. У сфері дошкільної освіти це чисельність дітей до 6 років, 
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади; 

- показники ефективності, котрі визначаються як відношення кількості 
вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в 
грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника 
продукту). У сфері дошкільної освіти це середні витрати на одну дитину, витрати 
на один заклад, дитино-дні відвідування;  

- показники якості, що відображають якість вироблених товарів 
(виконаних робіт, наданих послуг). У сфері дошкільної освіти це кількість днів 
відвідування, відсоток охоплення дітей дошкільного віку. 
 Теоретично до показників ефективності мали б бути віднесені 
показники, які показують суспільну користь від формування людського капіталу 
на рівні дошкільної освіти. Проте питання полягає у доступності таких 
показників, простоти способу їх вимірювання. Ідентифікація таких показників 
може стати доступною після запровадження інформаційної забезпеченості 
вивчення освітньої траєкторії особи, яка вливається в ринок праці. 

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України81, видатки на дошкільну 
освіту здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що створюються згідно із 
                                                            
80 Мельник М. І., Лещух І. В. Бюджетне фінансування як чинник розвитку дошкільної освіти в містах обласного 
значення Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 3. С. 101–108. 
81 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. 
Ст. 572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 
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законом та перспективним планом формування територій громад. Видатки на 
дошкільну освіту в містах районного значення й селищах, що не є ОТГ, мають 
здійснюватися з районних бюджетів. 

Специфіка функціонування місцевих бюджетів найповніше 
відображається у складі та структурі їхніх видатків, що спрямовуються на 
реалізацію програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, та 
здійснюються із загального й спеціального фондів місцевого бюджету 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний 
бюджет України. Складові типової Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.09.2017 № 793 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 17.12.2020 № 781)82. Видатки на фінансування дошкільної освіти 
здійснюються за бюджетною програмою 0611010 «Надання дошкільної освіти». 

Структуру видатків місцевих бюджетів із загального фонду на утримання 
ЗДО становлять оплата праці з нарахуваннями, оплата комунальних послуг і 
енергоносіїв, оплата продуктів харчування, інші поточні видатки.  

Штатні розписи державних і комунальних ЗДО, незалежно від 
підпорядкування й типу, встановлюються відповідним органом управління 
освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, 
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування й реалізує 
державну фінансову політику. 

Істотно відрізняється від структури видатків загального фонду місцевих 
бюджетів за функціональною класифікацією структура видатків їх спеціального 
фонду, у якій виділяються витрати бюджету розвитку. Кошти цього бюджету 
спрямовуються на виконання програм соціально-економічного розвитку 
відповідної території, пов’язаних із провадженням інвестиційної діяльності, 
придбанням основного капіталу (обладнання, предмети довгострокового 
користування, капітальне будівництво, капітальний ремонт), землі й 
нематеріальних активів, капітальними трансфертами, а також на погашення 
місцевого боргу. 

За даними Асоціації міст України, лише 18 % районів виконують свої 
повноваження щодо забезпечення ЗДО в повному обсязі, тобто на 100 % 
використовують районний бюджет без співфінансування з містами районного 
значення та селищами. У решті 82 % громад ЗДО утримуються з бюджетів міста 
районного значення й селища83. 

12 лютого 2019 р. відбулися слухання Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій на тему: «Стан і проблеми законодавчого 

                                                            
82 Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету : 
постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 793. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-
17#Text. 
83 Якісна і доступна дошкільна освіта. Короткий звіт за результатами публічних консультацій. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/publicconsultation/2020-03-27-zvit-2-doshkilna-pk.pdf. 
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забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні»84. Під час обговорення було 
окреслено проблемні питання органів місцевого самоврядування в цій сфері, а 
саме: 

- потреба в оновленні Типових штатних нормативів закладів дошкільної 
освіти; 

- відсутність коштів для будівництва, капітальних ремонтів і 
устаткування ЗДО; 

- необхідність удосконалення механізму управління комунальними ЗДО; 
- потреба в новому Законі України «Про дошкільну освіту». 
Серед рекомендацій, прийнятих учасниками слухань, Кабінету Міністрів 

України запропоновано провести відповідні розрахунки щодо можливості 
виплати коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на: 

- поліпшення соціального захисту педагогічних працівників ЗДО; 
- створення безпечного, інклюзивного, розвивального та комфортного 

освітнього середовища в таких закладах; 
- адресну грошову допомогу випускникам закладів вищої освіти, які 

здобули освіту за напрямами й спеціальностями педагогічного профілю та 
уклали угоду про роботу в ЗДО; 

- оновлення технологічного обладнання харчоблоків, ремонт і закупівлю 
устаткування для їдальнь закладів освіти тощо. 

Крім того, рекомендовано розробити механізм розподілу міжбюджетних 
трансфертів на забезпечення дошкільної освіти між місцевими громадами за 
принципом «гроші ходять за дитиною»; сформувати й затвердити норматив 
фінансової забезпеченості ЗДО; розробити нові механізми сприятливих умов 
використання державного нерухомого майна та земельних ділянок 
територіальних громад приватними й корпоративними закладами освіти, іншими 
суб’єктами освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти. 

Для вирішення питань реформування мережі дошкільної освіти, 
удосконалення механізмів її фінансування й розподілу бюджетних коштів 
необхідно виконати наукове дослідження її сучасного стану.  

Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» 
проведено аналіз використання коштів місцевих бюджетів на утримання ЗДО в 
розрізі областей та міста Києва за 2019 р. Для цього від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки була зібрана оперативна інформація про 
кількість ЗДО (станом на 1 січня 2019 і 2020 рр.); чисельність дітей у закладах 
станом на 1 січня 2019 р.; кількість груп станом на 1 січня 2019 р.; чисельність 
штатних педагогічних працівників (із них вихователів), інших працівників; 
затверджені видатки загального фонду на 2019 р. із урахуванням змін; касові 
видатки за загальним і спеціальним фондами за 2019 р.; видатки на оплату праці 
з нарахуваннями педагогічних працівників (зокрема, вихователів), інших 
працівників; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; оплату продуктів 
харчування; інші поточні видатки; капітальні видатки. 
                                                            
84 Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Стан і 
проблеми законодавчого забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні». URL: http://kno.rada.gov.ua/ 
fsview/75479.html. 
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Отримана інформація дала можливість певною мірою проаналізувати 
використання коштів місцевих бюджетів у розрізі регіонів за загальним і 
спеціальним фондами за типами ЗДО.  

Аналіз видатків загального й спеціального фондів місцевих бюджетів у 
2019 р. показав, що в цілому обсяг коштів місцевих бюджетів на фінансування 
ЗДО у 2019 р. сягнув 39 744 464,8 тис. грн. Видатки на оплату праці дорівнювали 
26 390 974,9 тис. грн, або 66,4 % загального обсягу коштів. У структурі 
кадрового складу працівників ЗДО в цілому по Україні за групами виокремлено 
педагогічних працівників, які становлять 47 % загальної чисельності персоналу, 
та інших працівників (53 %). Частка вихователів сягає 62 % загальної 
чисельності педагогічних працівників. На оплату праці останніх розподілено 
14 872 293,1 тис. грн (56,35 % фонду заробітної плати), у т. ч. на заробітну плату 
вихователів – 9 836 919,2 тис. грн (66,14 % фонду оплати праці педагогічних 
працівників), інших працівників – 11 518 681,9 тис. грн (43,65 % фонду 
заробітної плати). Як свідчать наведені дані, більша частина фонду заробітної 
плати розподілена на оплату праці педагогічних працівників, а серед них – на 
вихователів.  

Значну частину коштів витрачено на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв (4 303 227,9 тис. грн, 10,83 %) і оплату продуктів харчування 
(5 005 910,6 тис. грн, 12,6 %). На інші поточні видатки й капітальні видатки 
розподілено відповідно 2 487 186,6 тис. грн (6,26 %) та 1 557 164,9 тис. грн 
(3,92 %).  

За загальним і спеціальним фондами видатки розподілилися таким чином: 
за загальним фондом – 35 532 637,2 тис. грн (89,4 %), за спеціальним – 
4 211 827,6 тис. грн (10,6 %). За результатами проведеного аналізу (рис. 2.2.1), 
велика частка видатків загального фонду припадає на фонд оплати праці 
(26 354 174,7 тис. грн, 74,17 %) та оплату комунальних послуг і енергоносіїв 
(4 080 934,4 тис. грн, 11,49 %). Інші видатки значно менші: на продукти 
харчування – 2 700 641,6 тис. грн (7,6 %), інші поточні видатки – 2 203 129,2 
тис. грн (6,2 %), капітальні видатки – 193 757,3 тис. грн (0,55 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Структура видатків загального фонду у 2019 р. 
Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 
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Кошти спеціального фонду, структура видатків якого відображена на 
діаграмі (рис. 2.2.2), переважно спрямовувалися на оплату продуктів харчування 
(2 305 269,0 тис. грн, 54,73 %) й капітальні видатки (1 363 407,6 тис. грн, 
32,37 %). На оплату комунальних послуг і енергоносіїв та інші поточні видатки 
припадає відповідно 222 293,5 тис. грн (5,28 %) і 284 057,4 тис. грн (6,74 %). На 
оплату праці надано лише 0,82 % загального обсягу коштів. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2.2. Структура видатків спеціального фонду у 2019 р. 
Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 

 
Як засвідчили оперативні дані, станом на 1 січня 2019 р. структуру мережі 

закладів дошкільної освіти всіх форм власності й підпорядкування за типами 
формували загальні ЗДО в кількості 12 588 од. (87,43 % числа закладів усіх 
типів), комбіновані ЗДО – 1543 од. (10,71 %), санаторні ЗДО – 130 од. (0,9 %), 
спеціалізовані ЗДО – 136 од. (0,94 %). Функціонував 121 приватний заклад. 
Станом на 1 січня 2020 р. загальна кількість ЗДО зросла на одиницю. Розподіл за 
типами закладів змінився неістотно. Загальних ЗДО стало 12 592 од. (87,46 %), 
комбінованих – 1548 од. (10,75 %). Кількість санаторних і спеціалізованих 
закладів зменшилася та налічує відповідно 127 од. (0,88 %) та 131 од. (0,9 %). 

Чисельність дітей у цих закладах становила 1 227 710 осіб. Із них у 
загальних закладах – 907 083 особи (73,88 %), у комбінованих – 287 691 особа 
(23,43 %), у санаторних – 20 300 осіб (1,65 %), у спеціалізованих – 12 611 осіб 
(1,03 %). 

Кошти загального фонду між закладами розподілилися так: на загальні – 
25 197 635,3 тис. грн (70,91 %), комбіновані – 8 654 650,7 тис. грн (24,36 %), 
санаторні – 860 124,7 тис. грн (2,42 %), спеціалізовані – 820 226,5 тис. грн 
(2,31 %).  

Кошти спеціального фонду за типами ЗДО розподілилися таким чином: 
для загальних – 3 171 002,3 тис грн (75,29 %), комбінованих – 921 389,8 тис. грн 
(21,9 %), санаторних – 80 198,6 тис. грн (1,9 %), спеціалізованих – 39 236,9 
тис. грн (0,93 %).  
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Як уже зазначалось, оплата праці у 2019 р. здійснювалась переважно за 
рахунок загального фонду місцевих бюджетів. Обсяг і частка таких платежів  
у загальному обсязі витрачених коштів для кожного типу ЗДО становили: у 
загальних ЗДО – 18,522 млрд грн, 73,5 %; комбінованих – 6,573 млрд грн, 
75,9 %; санаторних – 617,7 млн грн, 71,8 %; спеціалізованих – 641,65 млн грн, 
78,2 %. 

У цілому співвідношення коштів, витрачених на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників та інших працівників, відповідно, 
становили 14,843 млрд грн (56,3 %) та 11,510 млрд грн (43,7 %). Зокрема, у 
загальних ЗДО – 10,216 млрд грн (55,2 %) і 8,305 млрд грн (44,8 %); 
комбінованих – 3,849 млрд грн (58,6 %) та 2,723 млрд грн (41,4 %); санаторних – 
358,7 млн грн (58,1 %) і 259 млн грн (41,9 %); спеціалізованих – 418,79 млн грн 
(65,3 %) та 222,86 млн грн (34,7 %). Останнє свідчить, що в спеціалізованих ЗДО 
у складі персоналу домінують педагогічні працівники. 

Щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв у структурі 
використання обсягу загального фонду для відповідного типу закладу слід 
зауважити, що найменшу відносну частку мали спеціалізовані ЗДО (70 млн грн, 
8,5 %). В інших ЗДО вона розподілилася досить рівномірно, а саме: у загальних – 
2,9 млрд грн (11,7 %); комбінованих – 970 млн грн (11,2 %); санаторних – 
88,9 млн грн (10,3 %). 

Видатки на продукти харчування в загальних ЗДО дорівнювали 
1,916 млрд грн (7,6 % обсягу загального фонду відповідного типу закладу); 
комбінованих – 646,523 млн грн (7,5 %); санаторних – 82,135 млн грн (9,6 %); 
спеціалізованих – 56,045 млн грн (6,8 %). 

Стаття «інші поточні видатки» становить у загальних ЗДО 1,67 млрд грн 
(6,6 % обсягу загального фонду відповідного типу закладу); комбінованих – 
411,3 млн грн (4,7 %); санаторних – 70,2 млн грн (8,2 %); спеціалізованих – 
46,97 млн грн (5,7 %). 

Відсоток капітальних видатків у загальному фонді є незначним: у 
загальних ЗДО – 133,8 млн грн (0,53 %); у комбінованих – 53,254 млн грн 
(0,62 %); у санаторних – 1,158 млн грн (0,13 %); у спеціалізованих – 
5,566 млн грн (0,68 %). 

Структура витрат зі спеціального фонду на утримання ЗДО у 2019 р. була 
такою. Найбільшими видатки на оплату праці були для ЗДО комбінованого 
(15,510 млн грн, 1,7 % обсягу видатків спецфонду) й санаторного (918 тис. грн, 
1,1 %) типів; у ЗДО інших типів вона майже однакова, зокрема для загальних 
ЗДО – 20,106 млн грн (0,63 %), спеціалізованих – 265,8 тис. грн (0,68 %). 

У цілому по Україні співвідношення коштів, витрачених як видатки 
спеціального фонду на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних 
працівників та інших працівників, становили 28,794 млн грн (78,2 %) і 8,006 
млн грн (21,8 %) відповідно. Зокрема, у спеціалізованих ЗДО – 244,3 тис. грн 
(91,9 %) та 21,5 тис. грн (8,1 %); у комбінованих – 13,767 млн грн (88,8 %) і 
1,743 млн грн (11,2 %); у санаторних – 750,5 тис. грн (81,8 %) та 167,5 тис. грн 
(18,3 %). У загальних ЗДО спостерігалося таке співвідношення: 14,032 млн грн 
(69,8 %) і 6,074 млн грн (30,2 %).  
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Стосовно частки видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 
загальному обсязі видатків спеціального фонду відповідного типу закладу 
дошкільної освіти варто зазначити, що вона становила в загальних ЗДО 
219,1 млн грн (6,9 %), у спеціалізованих – 33,3 тис. грн (0,08 %), у санаторних – 
182,3 тис. грн (0,23 %) і в комбінованих – 2,995 млн грн (0,33 %). 

Для всіх типів ЗДО були характерні чималі витрати на продукти 
харчування. Так, найбільша частка видатків на продукти харчування в 
загальному обсязі видатків спеціального фонду відповідного типу закладу 
дошкільної освіти спостерігалася в комбінованих закладах (573,25 млн грн, 
62,2 %); у загальних – 1,681 млрд грн (53,0 %), у санаторних – 39,813 млн грн 
(49,6 %) та в спеціалізованих – 11,333 млн грн (28,9 %). 

Інші поточні видатки становили незначну частку обсягу видатків 
спеціального фонду відповідного типу закладу дошкільної освіти, зокрема в 
загальних ЗДО – 202,240 млн грн (6,38 %), у комбінованих – 69,846 млн грн 
(7,58 %), у спеціалізованих – 3,655 млн грн (9,32 %), у санаторних – 
8,317 млн грн (10,4 %).  

Капітальні видатки здебільшого здійснювалися за рахунок видатків 
спеціального фонду для всіх типів ЗДО. Так, у спеціалізованих ЗДО вони 
дорівнювали 23,95 млн грн, або 61,04 % загального обсягу видатків спеціального 
фонду; у санаторних – 30,969 млн грн (38,6 %), у загальних – 1,049 млрд грн 
(33,07 %) та в комбінованих – 259,788 млн грн (28,2 %).  

Таким чином, як свідчать наведені дані, у цілому по Україні найбільша 
частка видатків спеціального фонду припадає на харчування та капітальні 
видатки. 

Порівняльний аналіз розподілу коштів загального й спеціального фондів 
на заклади за типами в розрізі регіонів показав, що для загальних закладів у 
областях спостерігається досить великий діапазон варіацій величини видатків 
загального фонду – від 50,71 до 95,85 %. У 12 областях частка на загальні 
заклади вища за її середнє значення по Україні (70,91 %). Зокрема, найбільша 
частка зафіксована в Закарпатській (95,85 %), Тернопільській (92,10 %), Івано-
Франківській (92,07 %), Вінницькій (86,27 %), Волинській (83,29 %) областях. 
Водночас аналіз чисельності дітей у ЗДО всіх типів, що розглядаються, у цих 
областях засвідчив високий відсоток дітей у загальних закладах. Так, у 
Закарпатській області це 97,09 %, у Волинській – 96,52 %, у Тернопільській – 
88,49 %, в Івано-Франківській – 86,49 %, у Вінницькій – 80,77 %.  

Найменшою частка видатків загального фонду на загальні заклади є в 
Хмельницькій (50,71 %), Миколаївській (56,88 %), Сумській (57,19 %), 
Дніпропетровській (58,52 %) областях. У цих же областях і порівняно невелика 
частка дітей у загальних закладах: у Хмельницькій області – 52,61 %, у 
Миколаївській – 57,63 %, у Сумській – 54,06 %, у Дніпропетровській – 61,21 %.  

Структуру видатків на оплату праці в загальних ЗДО у цілому по Україні 
зображено на рис. 2.2.3.  

У 16 областях видатки вищі від їх середнього значення по Україні, зокрема 
в Кіровоградській області – 85,3 %, в Івано-Франківській – 81,9 %,  
у Закарпатській – 81,3 %, у Волинській – 79,2 %, у Чернігівській – 78,9 %,  
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у Рівненській – 78,9 %, у Чернівецькій – 78,8 %. Водночас у Луганській області 
цей показник дорівнює лише 45,3 %, у Вінницькій – 56,3 %, в Одеській – 68,6 %.  

 

 
Рис. 2.2.3. Структура видатків загального фонду на оплату праці  

в загальних ЗДО у 2019 р. 
Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 

 
На оплату праці педагогічних працівників із фонду заробітної плати в 

шести областях частка коштів більша за її середнє значення по Україні (55,16 %). 
Зокрема, це Волинська (64,59 %), Івано-Франківська (59,51 %), Київська 
(57,86 %), Кіровоградська (75,8 %), Львівська (56,91 %) області. 

Частка на оплату праці вихователів із оплати праці педагогічних 
працівників у більшості областей вища від середньої (65,54 %). Так, найвищі 
показники в Миколаївській (76,58 %), Херсонській (75,24 %), Луганській 
(74,17 %), Донецькій (73,5 %), Київській (73,98 %), Рівненській (73,62 %), 
Чернівецькій (73,41 %), Черкаській (73,22 %), Дніпропетровській (71,65 %) 
областях та місті Києві (71,81 %). Найнижчими показники є у Волинській 
(27,24 %) і Кіровоградській (21,03 %) областях. 

Частка на оплату праці інших працівників із фонду заробітної плати 
становить у середньому по Україні 44,84 %. У 19 областях цей показник вищий 
за середній. Зокрема, у Миколаївській (51,51 %), Херсонській (51,09 %), 
Луганській (50,83 %), Сумській (48,06 %) областях. 

В 11 областях видатки на продукти харчування в загальних закладах більші 
від середнього показника по Україні (7,6 %). Вищі видатки за цією статтею 
зафіксовано, наприклад, у Вінницькій (11,08 %), Дніпропетровській (10,15 %), 
Львівській (9,92 %), Запорізькій (9,07 %), Миколаївській (8,88 %), Сумській 
(8,46 %), Донецькій (8,38 %), Луганській (8,28 %), Київській (8,11 %) областях. 
Найменші значення – в Кіровоградській (3,74 %), Івано-Франківській (5,95 %) 
областях, місті Києві (4,88 %). 

Аналіз видатків спеціального фонду для загальних ЗДО в розрізі регіонів 
показав, що для цього типу закладів частка видатків, як і із загального фонду, 
істотно коливається (від 41,29 до 99,83 %). Найбільша частка розподілена у 
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Волинській (99,8 %), Закарпатській (98,06 %), Івано-Франківській (93,56 %), 
Тернопільській (90,48 %), Полтавській (88,79 %) областях. У Хмельницькій 
області видатки спеціального фонду на загальні заклади менші порівняно з 
видатками на комбіновані заклади (41,29 проти 58,69 %). 

Частка видатків на оплату праці зі спеціального фонду в середньому по 
Україні становить 0,63 %. У семи областях цей показних вищий, а саме в 
Кіровоградській (6,24 %), Херсонській (2,97 %), Рівненській (2,4 %), Івано-
Франківській (1,91 %), Волинській (1,4 %), Київській (1,15 %), Сумській (0,7 %). 
Найменші частки спостерігаються у Вінницькій (0,01 %), Донецькій (0,02 %), 
Полтавській (0,02 %), Черкаській (0,06 %), Чернігівській (0,08 %) областях. У 
Чернівецькій області видатки спеціального фонду на оплату праці в загальних 
ЗДО відсутні. 

У Вінницькій, Закарпатській, Одеській, Тернопільській, Черкаській, 
Чернігівській областях кошти із фонду заробітної плати спеціального фонду 
розподілені повністю на оплату праці педагогічних працівників. У Полтавській 
області такі видатки зі спеціального фонду відсутні. 

У чотирьох областях (Закарпатській, Луганській, Черкаській, 
Чернігівській) кошти з оплати праці педагогічних працівників розподілені 
повністю на оплату праці вихователів. Найвищі показники спостерігаються в 
Донецькій (78,9 %), Івано-Франківській (77,97 %), Київській (65,20 %), 
Кіровоградській (74,75 %), Львівській (93,57 %), Миколаївській (92,62 %), 
Сумській (64,16 %) областях та місті Києві (80,77 %); найнижчі – в Рівненській 
(8,56 %) і Одеській (23,94 %) областях. У Вінницькій, Дніпропетровській, 
Тернопільській областях видатки на оплату праці вихователів зі спеціального 
фонду відсутні. 

У Полтавській області кошти із фонду заробітної плати спеціального 
фонду розподілені повністю на оплату праці інших працівників. Частка на оплату 
інших працівників вища від середньої по Україні (30,21 %) у Волинській 
(34,29 %), Житомирській (48,10 %), Київській (44,08 %), Кіровоградській 
(55,38 %), Луганській (35,85 %), Львівській (40,55 %), Сумській (45,58 %), 
Хмельницькій (33,97 %) областях. У Вінницькій, Запорізькій, Одеській, 
Тернопільській, Черкаській областях видатки на оплату праці інших працівників 
зі спеціального фонду відсутні. 

Частка видатків спеціального фонду на харчування для загальних ЗДО 
істотно перевищує видатки із загального фонду. У більшості областей цей 
показник перебуває в межах від 43 до 63 %. Більші видатки на харчування 
фіксуються в Запорізькій (80,14 %), Івано-Франківській (77,42 %), Чернігівській 
(75,12 %) областях; менші – в Луганській (17,14 %) та Київській (37,05 %) 
областях.  

Значну частку коштів спеціального фонду становлять капітальні видатки – 
33,07 %. Вищі значення спостерігаються у Вінницькій (44,09 %), Донецькій 
(51,56 %), Львівській (44,48 %), Херсонській (49,37 %), Чернівецькій (49,54 %) 
областях. 

Аналіз видатків загального фонду на комбіновані ЗДО засвідчив, що у 
12 областях частка видатків на заклади цього типу більша за середній показник 
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по Україні (24,36 %). Найвищі її значення зафіксовано у Хмельницькій (48,87 %), 
Сумській (39,71 %), Миколаївській (39,18 %), Дніпропетровській (37,52 %), 
Житомирській (35,51 %), Донецькій (33,55 %), Запорізькій (31,18 %), Черкаській 
(32,08 %), Чернівецькій (34,8 %), Чернігівській (33,8 %) областях. Частка дітей у 
комбінованих закладах більшості з цих областей також найбільша порівняно з 
іншими областями. Найменшими видатки на комбіновані заклади є в 
Закарпатській (3,09 %), Івано-Франківській (4,91 %), Тернопільській (7,5 %) 
областях. Із них лише в Закарпатській області в комбінованих закладах найнижча 
частка дітей (2,41 %). 

Частка видатків загального фонду, розподілених на оплату праці в 
комбінованих ЗДО, у середньому по Україні дорівнює 75,95 %, що на 2,45 % 
більше порівняно з видатками на оплату праці в загальних ЗДО.  

Структуру видатків на оплату праці в комбінованих ЗДО у цілому по 
Україні наведено на рис. 2.2.4. 

Рис. 2.2.4. Структура видатків загального фонду на оплату праці  
в комбінованих ЗДО у 2019 р. 

Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації.  
 
У більшості областей цей показник перебуває в діапазоні від 71 до 79 %. 

Вищі показники спостерігаються в Івано-Франківській (83,16 %), Тернопільській 
(81,98 %), Чернігівській (81,32 %), Миколаївській (81 %) областях; найнижчий – 
у Волинській області (58,32 %).  

Частка коштів на оплату праці педагогічних працівників із фонду 
заробітної плати більша за середню по Україні (58,57 %) у 10 областях. Найвищі 
показники характерні для Івано-Франківської (67,19 %), Дніпропетровської 
(61,53 %), Херсонської (61,35 %), Миколаївської (60,82 %), Хмельницької 
(60,76 %), Київської (60,73 %), Одеської (60,08 %) областей і міста Києва 
(60,41 %); найнижчий – для Рівненської (27,37 %) й Волинської (49,53 %) 
областей.  

Частка на оплату праці вихователів із оплати праці педагогічних 
працівників вища від середньої по Україні (68,52 %) у 13 областях. Зокрема, 
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найбільшою вона є в Херсонській (81,75 %), Закарпатській (80 %), Київській 
(75,89 %), Донецькій (73,5 %), Кіровоградській (72,94 %), Тернопільській 
(72,56 %), Луганській (71,37 %), Івано-Франківській (69,62 %) областях; 
найменшою – в Житомирській (59,05 %) області. 

Частка на оплату праці інших працівників із фонду заробітної плати вища 
за середню по Україні (41,43 %) в 11 областях, зокрема у Вінницькій (42,01 %), 
Волинській (50,47 %), Житомирській (44,12 %), Запорізькій (45,61 %), 
Кіровоградській (43,24 %), Луганській (42,43 %), Сумській (43,86 %), 
Тернопільській (47,48 %), Харківській (45,52 %), Чернівецькій (44,62 %), 
Чернігівській (47,67 %). У Закарпатській (41,09 %) і Черкаській (41,38 %) 
областях видатки на оплату праці інших працівників максимально наближені до 
середнього показника. Найменшою їх частка є в Рівненській області (19,53 %). 

Видатки на продукти харчування в комбінованих ЗДО в середньому по 
Україні становлять 7,47 % загальної суми витрат на заклади цього типу. У 
більшості областей частка видатків за цією статтею коливається від 6,01 до 
8,58 %. Найбільші її значення зафіксовано у Волинській (14,49 %) та 
Дніпропетровській (9,31 %) областях; найменші – в Чернігівській області 
(4,89 %) й місті Києві (4,88 %).  

Як бачимо, видатки загального фонду на оплату праці та на харчування 
комбінованих і загальних закладів більшості областей мають незначне 
відхилення. 

Аналіз видатків спеціального фонду для комбінованих ЗДО в розрізі 
регіонів показав, що для закладів цього типу частка видатків істотно різниться 
(від 0,2 до 58,7 %). Найбільшу частку становлять видатки спеціального фонду на 
ці заклади в Хмельницькій (58,7 %), Миколаївській (44,4 %), Черкаській 
(42,6 %), Чернігівській (42,2 %) областях; найменшу – у Волинській (0,2 %), 
Закарпатській (1,8 %), Івано-Франківській (2,4 %), Тернопільській (8,8 %) 
областях, тобто тих, де найбільші видатки припали на загальні ЗДО.  

Видатки на оплату праці відсутні у восьми областях: Вінницькій, 
Волинській, Житомирській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, 
Чернівецькій, Чернігівській. В інших областях, окрім Сумської (1,76 %) і 
Хмельницької (9 %), їх частка менша за 1 %. 

У дев’яти областях кошти із фонду заробітної плати спеціального фонду 
розподілено повністю на оплату праці педагогічних працівників, а саме в 
Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, 
Одеській, Сумській, Херсонській, Черкаській. Серед інших областей частка 
коштів більша від середньої по Україні (88,76 %) в Дніпропетровській (91,3 %) 
та Хмельницькій (89,52 %) областях.  

У чотирьох областях (Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, 
Одеській) кошти з оплати праці педагогічних працівників розподілено повністю 
на оплату праці вихователів. Серед інших найвищі показники спостерігаються в 
Запорізькій (99,82 %), Київській (71,54 %), Львівській (78,79 %) областях; 
найнижчі – в Дніпропетровській (1,37 %) і Хмельницькій (3,99 %). У Кірово-
градській, Сумській, Херсонській областях видатки на оплату праці вихователів 
зі спеціального фонду відсутні. 
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Частка на оплату праці інших працівників є більшою від середньої по 
Україні (11,24 %) у Львівській (45 %) та Рівненській (56,09 %) областях. У 
Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, 
Одеській, Сумській, Херсонській, Черкаській областях видатки на оплату праці 
інших працівників зі спеціального фонду відсутні. 

Видатки спеціального фонду на продукти харчування істотно 
перевищують видатки загального фонду. У більшості областей цей показник 
перебуває в межах від 50 до 80 %. У Чернівецькій області він дорівнює 100 %. 
Найнижчим його значення є у Вінницькій (29,58 %) і Харківській (40,29 %) 
областях.  

Частка коштів спеціального фонду на капітальні видатки в комбінованих 
ЗДО дещо менша порівняно із загальними ЗДО та становить 28,2 %, але серед 
областей спостерігаються істотні коливання. Найбільше її значення зафіксовано 
у Вінницькій (67,29 %), Луганській (56,14 %), Тернопільській (48,32 %) 
областях. 

За отриманими оперативними даними, санаторні ЗДО відсутні в 
Луганській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Середня частка видатків 
загального фонду по Україні на заклади цього типу – 2,42 %. У більшості 
областей частка видатків загального фонду на такі ЗДО дорівнює від 1 до 3 % (за 
чисельності дітей 0,23–2,18 %). Вищі значення спостерігаються в місті Києві 
(9,27 %), а також у Рівненській (4,26 %) і Херсонській (4,03 %) областях. У цих 
же регіонах найбільша частка дітей, які відвідують санаторні заклади: у Києві – 
6,89 %, у Рівненській області – 4,16 %, у Херсонській – 3,41 %. У Полтавській, 
Волинській, Київській, Житомирській, Одеській, Сумській областях частка 
видатків на санаторні заклади менша від 1 %. До речі, частка дітей, що припадає 
на санаторні ЗДО, у цих областях, окрім Одеської, теж менша за 1 %. 

Видатки на оплату праці в санаторних закладах у середньому по Україні 
становлять 71,82 %. Структуру видатків на оплату праці в санаторних ЗДО в 
цілому по Україні зображено на рис. 2.2.5. 

Рис. 2.2.5. Структура видатків загального фонду на оплату праці  
в санаторних ЗДО у 2019 р. 

Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 
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У 16 областях цей показник вищий від середнього по Україні. Зокрема, 
найбільші його значення спостерігаються в Івано-Франківській (81,2 %), 
Сумській (80,9 %), Житомирській (80,47 %), Миколаївській (79,17 %), Донецькій 
(78,48 %), Херсонській (77,66 %), Дніпропетровській (77,43 %), Рівненській 
(77,35 %), Чернівецькій (76,71 %) областях; нижчі – в Чернігівській (54,13 %), 
Харківській (67,82 %), Запорізькій (67,49 %), Вінницькій (70 %), Полтавській 
(70,6 %) областях і місті Києві (67,21 %). 

Частка видатків на оплату праці педагогічних працівників із фонду 
заробітної плати більша за середню по Україні (58,07 %) у 13 областях. 
Найвищими є її значення у Львівській (66,45 %), Івано-Франківській (64,24 %), 
Херсонській (63,18 %), Миколаївській (62,52 %), Житомирській (60,98 %), 
Полтавській (60,67 %), Черкаській (60,77 %), Запорізькій (60,07 %) областях; 
найнижчими – в Харківській (48,98 %), Чернігівській (49,46 %), Одеській 
(52,37 %), Кіровоградській (54,13 %) областях. 

На оплату праці вихователів із оплати праці педагогічних працівників 
частка видатків вища від середньої по Україні (70,87 %) у 10 областях. Зокрема, 
найбільшою вона є в Кіровоградській (82,35 %), Полтавській (81,79 %), 
Київській (80,46 %), Закарпатській (78,47 %), Сумській (77,07 %) областях; 
найменшою – в Чернівецькій області (53,76 %). 

Слід зауважити, що в санаторних ЗДО видатки на оплату праці вихователів 
більші порівняно із загальними й комбінованими закладами відповідно на 5,33 
та 2,35 %. 

Частка на оплату праці інших працівників із фонду заробітної плати вища 
за середню по Україні (41,93 %) в дев’яти регіонах, а саме у Волинській 
(46,91 %), Донецькій (46,47 %), Кіровоградській (45,87 %), Одеській (47,63 %), 
Рівненській (43,44 %), Харківській (51,02 %), Чернівецькій (42,05 %), 
Чернігівській (50,54 %) областях та місті Києві (42,54 %). У Вінницькій (41,5 %), 
Дніпропетровській (41,81 %) і Закарпатській (41,56 %) областях видатки на 
оплату праці інших працівників максимально наближені до середнього 
показника. Найменша частка характерна для Львівської (33,55 %), Івано-
Франківської (35,76 %), Херсонської (36,82 %), Миколаївської (37,48 %) 
областей. 

Частка на оплату праці інших працівників у санаторних ЗДО перебуває на 
рівні цього показника для комбінованих закладів (41,43 %) та на 2,91 % менша, 
ніж для загальних закладів.  

Видатки на продукти харчування в санаторних ЗДО в більшості регіонів 
вищі від видатків за цією статтею в закладах інших типів. Так, в Одеській області 
вони становлять 19,6 %, у Чернігівській – 18,9 %, у Запорізькій – 18,04 %, у 
Вінницькій – 17,8 %, у Кіровоградській – 14,87 %, у Полтавській – 14,84 %, у 
Волинській – 14,23 %, у Черкаській – 13,59 %, у Закарпатській – 11,52 %, у 
Рівненській – 10,49 %, у Чернівецькій – 10,17 %. 

Обсяги видатків спеціального фонду на санаторні ЗДО розподілилися 
таким чином: найбільшою їх частка є в місті Києві (8,51 %), Рівненській (4,29 %), 
Івано-Франківській (4,04 %), Херсонській (3,67 %), Вінницькій (2,8 %) областях; 
у Донецькій, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській областях вона становить від 
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1,16 до 1,77 %; в інших регіонах – менше ніж 1 %, у т. ч. 0,03 % в Полтавській і 
0,09 % у Чернігівській областях. 

Видатки спеціального фонду на оплату праці в санаторних ЗДО 
розподілено лише в семи регіонах: найбільші – в Рівненській (10,82 %), 
Миколаївській (7,78 %), Херсонській (5,04 %) областях; у Харківській, Івано-
Франківській, Донецькій областях та місті Києві – відповідно 1,7, 1,38, 0,94 і 
0,06 %. Із них у Донецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Херсонській 
областях усі кошти фонду оплати праці розподілено на заробітну плату 
педагогічних працівників, у т. ч. на оплату праці вихователів у Донецькій області 
перераховано 100 % коштів та в Рівненській області – 29,42 %. На оплату праці 
інших працівників кошти спеціального фонду розподілено в Рівненській 
(35,1 %), Харківській (30,4 %) областях і місті Києві (18,32 %).  

Видатки на продукти харчування в Полтавській області відсутні. В інших 
регіонах спостерігається нерівномірний розподіл частки видатків спеціального 
фонду за цією статтею. Так, у Миколаївській області цей показник дорівнює 
0,01 %, у Вінницькій – 1,83 %, у Черкаській – 12,92 %, у Сумській – 30,22 %, в 
Івано-Франківській – 41,05 %, у Чернігівській – 42,62 %, у місті Києві – 47,79 %. 
Найбільші видатки зафіксовано в Одеській (97,05 %), Запорізькій (96,78 %), 
Львівській (94,91 %), Чернівецькій (93,85 %) областях. 

Значну частину коштів спеціального фонду становлять капітальні видатки 
(38,61 %). Це більше порівняно із загальними й комбінованими ЗДО. У 
Вінницькій області на капітальні видатки розподілено 93,97 % коштів 
спеціального фонду для санаторних закладів. Чимала частка відзначається в 
Черкаській (75,22 %), Сумській (65,27 %), Івано-Франківській (55,25 %) 
областях. 

Аналіз видатків загального фонду на спеціалізовані ЗДО в розрізі регіонів 
засвідчив відсутність закладів цього типу в Закарпатській, Київській, Луганській 
областях. 

Середня частка видатків на спеціалізовані заклади – 2,31 %. Найбільша 
частка видатків загального фонду на спеціалізовані ЗДО спостерігається в місті 
Києві (7,7 %). У семи областях цей показник вищий від середнього та перебуває 
в діапазоні від 3,58 до 2,37 %. Із них у Дніпропетровській області – 2,72 %, у 
Донецькій – 2,66 %, у Запорізькій – 3,18 %, у Сумській – 2,37 %, у Херсонській – 
3,58 %, у Черкаській – 3,57 %, у Чернівецькій – 2,98 %. У Львівській області 
зазначений показник максимально наближений до середнього й дорівнює 2,3 %. 
У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, 
Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях частка видатків на 
спеціалізовані заклади менша ніж 1 %. 

Видатки загального фонду на оплату праці в спеціалізованих закладах у 
середньому по Україні становлять 78,23 %, тобто є більшими порівняно із ЗДО 
інших типів – загальними (на 5,61 %), комбінованими (на 2,28 %) і санаторними 
(на 6,41 %).  

Структуру видатків на оплату праці в спеціалізованих ЗДО у цілому по 
Україні наведено на рис. 2.2.6. 
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Рис. 2.2.6. Структура видатків загального фонду на оплату праці  
в спеціалізованих ЗДО у 2019 р. 

Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 
 
Найбільша частка таких видатків спостерігається в Тернопільській 

(91,08 %), Хмельницькій (89,97 %), Волинській (88,57 %), Миколаївській 
(88,01 %) областях; найменша – в Харківській області (74,66 %) та місті Києві 
(75,32 %). 

Частка видатків на оплату праці педагогічних працівників із фонду 
заробітної плати вища за середню по Україні (65,27 %) в 10 областях, зокрема в 
Хмельницькій (72,34 %), Івано-Франківській (71,07 %), Дніпропетровській 
(71,04 %), Черкаській (71,01 %), Херсонській (70,74 %). 

На оплату праці вихователів із оплати праці педагогічних працівників 
частка видатків більша від середньої (57,41 %) в 13 регіонах. Так, найвищі 
показники зафіксовано в Кіровоградській (76,62 %), Запорізькій (66,86 %), 
Сумській (66,75 %), Полтавській (64,27 %), Донецькій (63,54 %), Вінницькій 
(63,23 %) областях; найнижчі – в Дніпропетровській (49,70 %) і Тернопільській 
(50,05 %). 

Частка на оплату праці інших працівників із фонду заробітної плати більша 
за середню по Україні (34,73 %) у 12 регіонах. Зокрема, її найвищі значення 
спостерігаються у Волинській (46,88 %), Тернопільській (48,55 %), Чернігівській 
(45,08 %), Кіровоградській (44,37 %), Запорізькій (43,75 %) Луганській 
(50,83 %), Сумській (48,06 %) областях; найнижчі – в Хмельницькій (27,66 %), 
Дніпропетровській (28,96 %), Івано-Франківській (28,93 %) і Черкаській 
(28,99 %). 

Як свідчить порівняльний аналіз, у спеціалізованих ЗДО видатки на оплату 
праці педагогічних працівників із загального фонду вищі порівняно із закладами 
інших типів – загальними (на 10,11 %), комбінованими (на 6,7 %), санаторними 
(на 7,2 %). Із них на оплату праці вихователів розподілено менше коштів, ніж для 
ЗДО інших типів – загальних (на 8,13 %), комбінованих (на 11,11 %), санаторних 
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(на 13,46 %). На оплату праці інших працівників розподілено також менше 
коштів: на 10,11 % (загальні ЗДО), 6,7 % (комбіновані), 7,2 % (санаторні). 

На продукти харчування середні видатки по Україні із загального фонду 
для спеціалізованих закладів становлять 6,83 %. Більшими вони є у Вінницькій 
(12,95 %), Івано-Франківській (11,48 %), Одеській (10,9 %), Харківській (9,46 %), 
Черкаській (9,18 %) областях. Зауважимо, що в цих регіонах видатки на 
харчування вищі порівняно із загальними й комбінованими закладами. 

Аналіз видатків спеціального фонду на спеціалізовані заклади показав, що 
в середньому по Україні їх частка дорівнює 0,93 %. У Волинській і 
Миколаївській областях видатки на заклади цього типу відсутні (хоча самі 
заклади є). Найбільшу частку видатків на ці заклади зафіксовано в місті Києві 
(2,98 %), Дніпропетровській (2,41 %), Черкаській (2,35 %) областях; дещо 
меншу – у Львівській (1,04 %). В інших регіонах вона нижча за 1 %.  

Видатки спеціального фонду на оплату праці в спеціалізованих ЗДО 
розподілено лише в трьох регіонах: найбільша їх частка припадає на Херсонську 
область (16,2 %); набагато менша – на місто Київ (0,45 %) та незначні – на 
Кіровоградську область (0,08 %). 

На оплату праці педагогічних працівників усі кошти розподілено в 
Херсонській області й 70,1 % у місті Києві. З них на оплату праці вихователів 
тільки в Києві надано 50,91 % фонду оплати праці педагогічних працівників.  

На оплату праці інших працівників розподілено всі кошти спеціального 
фонду із фонду оплати праці в Кіровоградській області та 29,9 % у місті Києві.  

На продукти харчування, крім регіонів, де немає спеціалізованих закладів, 
видатки відсутні у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, 
Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Черкаській областях. У Чернівецькій і 
Херсонській областях на харчування надано 100 % видатків спеціального фонду, 
в інших розподіл коштів є досить нерівномірним. Найбільші видатки 
зафіксовано в Чернігівській (95,3%), Кіровоградській (81,28 %), Херсонській 
(79,81 %), Запорізькій (78,52 %) областях; найменші – в місті Києві (2,75 %) й 
Сумській області (5,72 %). 

На капітальні видатки в спеціалізованих закладах розподілено 61,04 % 
спеціального фонду, що становить максимальну частку порівняно із ЗДО інших 
типів. Значно більші кошти на цю статтю надано в усіх регіонах. А в Київській 
області на неї відведено весь обсяг спеціального фонду.  

Проведений аналіз видатків загального й спеціального фондів на загальні, 
комбіновані, санаторні, спеціалізовані ЗДО в розрізі регіонів допоміг виявити 
загальну тенденцію розподілу грошових коштів. Більша частина видатків 
загального фонду розподіляється в закладах усіх типів на оплату праці. При 
цьому слід відзначити дещо вищі показники для комбінованих і спеціалізованих 
ЗДО. На продукти харчування розподіляється від 6,83 до 9,55 % видатків 
загального фонду, причому більша частка припадає на санаторні заклади. 

Аналіз видатків спеціального фонду на ЗДО цих типів засвідчив, що на 
оплату праці надаються досить незначні обсяги коштів (у більшості регіонів – 
менше ніж 1 %), більші кошти виділяються на харчування й капітальні видатки, 
але розподілені доволі нерівномірно. 
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На підставі зібраних і опрацьованих оперативних даних виконано 
розрахунок та аналіз розміру оплати праці педагогічних і технічних працівників 
у 2019 р. за рахунок коштів загального й спеціального фондів місцевих бюджетів 
у розрізі областей. 

Середній розмір заробітної плати педагогічних працівників (із них 
вихователів) і технічних працівників розраховувався на основі даних, наданих 
департаментами/управліннями освіти й науки обласних та Київської міської 
держадміністрацій, за типами ЗДО (загальні, комбіновані, санаторні, 
спеціалізовані) шляхом порівняння обсягу видатків на заробітну плату із 
загальною чисельністю відповідних працівників. Як уже зазначалось, оплата 
праці в ЗДО здійснювалася переважно із загального фонду та в дуже незначному 
обсязі (0,87 %) зі спеціального фонду. 

Середня по Україні місячна заробітна плата з нарахуваннями педагогічних 
працівників ЗДО становить 7725,2 грн. У 14 регіонах зарплата цієї групи 
працівників вища від її середнього значення, зокрема у Вінницькій (8077,5 грн), 
Львівській (8696,16 грн), Закарпатській (8631,58 грн), Івано-Франківській 
(8538,31 грн), Житомирській (8465,66 грн), Херсонській (8420,75 грн) областях 
та місті Києві (9345,96 грн). Найменшою вона є у Волинській (4124,66 грн), 
Харківській (6733,05 грн), Донецькій (6781,11 грн), Луганській (6768,57 грн) 
областях. 

Середня по Україні місячна заробітна плата з нарахуваннями вихователів 
ЗДО дорівнює 8187,05 грн. В 11 регіонах зарплата цієї групи працівників більша 
за середню. Найвищі показники характерні для Київської (9675,67 грн), 
Херсонської (9376,66 грн), Львівської (8861,45 грн), Івано-Франківської 
(8709,92 грн), Рівненської (8527,08 грн) областей і міста Києва (10 134,26 грн); 
найнижчі – для Волинської (4352,19 грн) та Харківської (6821,96 грн) областей. 

Для інших працівників ЗДО середня заробітна плата з нарахуваннями по 
Україні становить 5283,28 грн. У восьми регіонах зарплата цих працівників вища 
від середньої, а саме: в Чернігівській (5758,23 грн), Дніпропетровській 
(5550,36 грн), Запорізькій (5487,52 грн), Закарпатській (5429,69 грн), 
Рівненській (5361,24 грн), Київській (5361,06 грн) областях і місті Києві 
(6729,63 грн). Найнижчою вона є у Львівській (4623,34 грн), Черкаській 
(4653,13 грн), Харківській (4809,32 грн) та Волинській (4811,68 грн) областях. 

Зауважимо, що основну частину заробітної плати становлять надходження 
із загального фонду. Складова середньомісячної заробітної плати зі спеціального 
фонду менша за 1 %.  

Аналіз середньої заробітної плати з нарахуваннями працівників ЗДО в 
розрізі типів закладів засвідчив, що найнижчу в середньому по Україні зарплату 
одержують працівники загальних закладів: педагогічні працівники – 7493,4 грн, 
вихователі – 8027,8 грн, інші працівники – 5158 грн.  

У розрізі регіонів, заробітна плата педагогічних працівників вища від 
середньої в 12 регіонах, зокрема в Житомирській (8690,8 грн), Закарпатській 
(8564,4 грн), Львівській (8554,0 грн) областях та місті Києві (8885,7 грн). 
Найнижчою вона є у Волинській області (3895,3 грн).  
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Заробітна плата вихователів більша за середню по Україні в 11 регіонах, 
наприклад у Київській (9867 грн), Херсонській (9030,7 грн), Житомирській 
(8802,7 грн), Івано-Франківській (8552 грн), Львівській (8598,5 грн), Рівненській 
(8447 грн) областях і місті Києві (9751,6 грн). Найменшу зарплату одержують 
вихователі у Волинській області (3828,6 грн).  

Заробітна плата інших працівників вища від середньої по Україні в дев’яти 
регіонах. Найбільшою вона є в місті Києві (6721,8 грн), найменшою – у 
Львівській області (4351,6 грн).  

У ЗДО комбінованого типу середня місячна заробітна плата по Україні 
становить для педагогічних працівників 8049,2 грн, для вихователів – 8319,5 грн, 
для інших працівників – 5578,6 грн. У 12 регіонах зарплата цієї категорії 
працівників більша за середню. Найвищі показники спостерігаються в Івано-
Франківській (11 684,2 грн) і Закарпатській (10 143 грн) областях; найнижчі – в 
Донецькій (6281,1 грн), Тернопільській (6337,9 грн) та Харківській (6618,8 грн). 
Серед вихователів найменшою зарплата є в Харківській області (6823,3 грн), 
найбільша – в Івано-Франківській (11 140,3 грн); серед інших працівників – 
відповідно в Херсонській (4112,2 грн) і Волинській (8584,8 грн) областях. 

Середня по Україні місячна заробітна плата в санаторних ЗДО становить 
для педагогічних працівників 9545,1 грн, для вихователів – 9784,9 грн, для інших 
працівників – 5986,4 грн. У розрізі регіонів зарплата педагогічних працівників 
коливається від 5836,3 грн (Волинська область) до 11 664,8 грн (Житомирська 
область); вихователів – від 5465,4 грн (Вінницька область) до 15 875,5 грн 
(Київська область); інших працівників – від 4172,4 грн (Херсонська область) до 
8717,9 грн (Київська область). 

У спеціалізованих ЗДО розрахована середня місячна заробітна плата по 
Україні педагогічних працівників дорівнює 9893,1 грн, вихователів – 
10 253,4 грн, інших працівників – 5912,3 грн. У розрізі регіонів найнижчу 
середню зарплату педагогічних працівників і вихователів зафіксовано у 
Вінницькій області (5657,3 та 6285,6 грн відповідно); найвищу – в Запорізькій 
області (12 282,6 і 12 719,4 грн відповідно). Найменшою середня зарплата інших 
працівників є в Херсонській (3934,6 грн), а найбільшою – в Тернопільській 
(8 802,2 грн) області. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що найвищу заробітну 
плату одержують педагогічні працівники й вихователі в спеціалізованих ЗДО. 
Оплата інших працівників у закладах цього типу дещо менша порівняно із 
санаторними закладами. Далі йдуть санаторні та комбіновані ЗДО. Найнижчим 
рівень оплати праці працівників усіх категорій є в загальних закладах.  

На основі оперативних даних визначено середньорічні витрати на одну 
дитину за рахунок поточних видатків загального та спеціального фондів 
місцевих бюджетів у 2019 р. У ЗДО такі витрати становили всього 32 430,0 грн, 
із них на харчування – 4100,7 грн (12,64 %). У семи регіонах витрати на одну 
дитину були більшими від середнього значення, а саме: в Луганській 
(63 320,8 грн), Київській (43 081,6 грн), Кіровоградській (40 040,7 грн), 
Запорізькій (35 579,2 грн), Донецькій (35 360,3 грн), Вінницькій (34 497,4 грн) 
областях і місті Києві (48 034,2 грн). Найменшими вони були в Тернопільській 
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(22 778,2 грн), Івано-Франківській (24 235,6 грн), Хмельницькій (24 603,2 грн), 
Рівненській (24 964 грн) областях. Наближаються до середньорічних витрат 
показники Одеської (30 031,1 грн), Житомирської (31 362,2 грн), Херсонської 
(31 434,9 грн) областей. 

У дев’яти регіонах витрати на харчування перевищували середнє значення 
(4 100,7 грн): у Луганській (6944,0 грн), Запорізькій (6025,5 грн), Київській 
(5214,3 грн), Вінницькій (4934,3 грн), Дніпропетровській (4809,3 грн), 
Донецькій (4480,1 грн), Львівській (4237,4 грн), Одеській (4219,6 грн) областях 
та місті Києві (5320,1 грн).  

Розраховані дані свідчать, що середньорічні витрати на одну дитину в ЗДО 
загального типу становили всього 31 274,6 грн (27 778,8 грн із загального фонду, 
88,8 %, і 3495,8 грн зі спеціального, 11,2 %). Витрати на одну дитину були 
більшими за середнє значення у восьми регіонах: у Луганській (74 171,7 грн), 
Кіровоградській (45 284,9 грн), Київській (41 719,6 грн), Вінницькій 
(36 056,8 грн), Донецькій (34 639,5 грн), Запорізькій (33 890,3 грн), 
Дніпропетровській (31 922,7 грн) областях і місті Києві (41 651,8 грн). Найменші 
показники спостерігалися в Рівненській (23 880,5 грн), Тернопільській 
(23 686,5 грн), Хмельницькій (23 266,8 грн), Волинській (24 505,0 грн) областях. 

Із загального фонду середньорічні витрати на одну дитину були більшими 
за середнє значення (27 778,8 грн) у восьми регіонах, а саме: у Вінницькій 
(32 465,5 грн), Дніпропетровській (28 841,5 грн), Донецькій (30 365,9 грн), 
Запорізькій (29 388,6 грн), Київській (35 769,4 грн), Кіровоградській 
(43 192,8 грн), Луганській (51 057,2 грн) областях та місті Києві (36 604,3 грн). 
Найменші такі витрати зафіксовано у Волинській (21 544,0 грн), Івано-
Франківській (23 866,0 грн), Львівській (22 685,2 грн), Рівненській 
(21 572,9 грн), Тернопільській (21 546,2 грн) і Хмельницькій (21 308,3 грн) 
областях. 

Зі спеціального фонду середньорічні витрати на одну дитину вищі від 
середнього значення (3495,8 грн) у семи регіонах, зокрема у Вінницькій 
(3591,3 грн), Донецькій (4273,6 грн), Запорізькій (4501,7 грн), Київській 
(5950,2 грн), Луганській (23 114,4 грн), Херсонській (3991,1 грн) областях та 
місті Києві (5047,4 грн); нижчі від середнього – в 17 регіонах, наприклад у 
Житомирській (2271,2 грн), Івано-Франківській (1886,3 грн), Кіровоградській 
(2092,2 грн), Миколаївській (2592,6 грн), Рівненській (2307,6 грн), Сумській 
(2145,6 грн), Тернопільській (2140,4 грн), Хмельницькій (1958,5 грн), Черкаській 
(2116,3 грн) і Чернігівській (2188,2 грн) областях. 

Середньорічні витрати на харчування на одну дитину становили всього 
3965,3 грн, або 12,68 % загальних витрат: 2112,2 грн (53,3 %) із загального фонду 
та 1853,1 грн (46,3 %) зі спеціального. Найкращими є показники в Запорізькій 
(6272,5 грн), Вінницькій (5345,7 грн), Дніпропетровській (4861,8 грн), 
Донецькій (4471,8 грн) областях і місті Києві (4780,1 грн). Наближаються до 
середньорічних витрат чотири області – Миколаївська (3771,3 грн), Одеська 
(3742,4 грн), Херсонська (3702,7 грн), Сумська (3643,3 грн). Найменше коштів 
на харчування на одну дитину витрачається в Кіровоградській (2667,7 грн), 
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Рівненській (2680,5 грн), Тернопільській (2531,1 грн) та Хмельницькій 
(2676,8 грн) областях.  

Розраховані дані свідчать, що середньорічні витрати на одну дитину в ЗДО 
комбінованого типу становили всього 33 285,9 грн: 30 083,1 грн (90,4 %) із 
загального фонду і 3202,7 грн (9,6 %) зі спеціального. Вищими за середнє 
значення витрати на одну дитину були в 11 регіонах: у Волинській 
(128 666,8 грн), Одеській (53 487,5 грн), Київській (46 925,6 грн), Луганській 
(44 241,6 грн), Донецькій (35 615,9 грн), Запорізькій (35 550,0 грн), Львівській 
(35 382,0 грн), Закарпатській (35 245 грн), Дніпропетровській (33 606,4 грн), 
Житомирській (33 394,2 грн) областях та місті Києві (61 333,7 грн); 
найменшими – в Івано-Франківській (9326,2 грн), Тернопільській (15 214,4 грн) 
і Сумській (24 531,1 грн) областях. 

Із загального фонду середньорічні витрати на одну дитину більші від 
середнього показника (30 083,1 грн) у 10 регіонах: в Одеській (47 402,4 грн), 
Київській (41 554,7 грн), Луганській (37 913,6 грн), Донецькій (32 853,9 грн), 
Запорізькій (32 484,8 грн), Закарпатській (32 704,9 грн), Львівській 
(31 986,2 грн), Дніпропетровській (31 307,6 грн), Житомирській (30 589,4 грн) 
областях і місті Києві (56 098,5 грн); найменшими вони є в Івано-Франківській 
(8985,1 грн) та Тернопільській (13 597,0 грн) областях. 

Зі спеціального фонду середньорічні витрати на одну дитину вищі за 
середній показник (3202,7 грн) у восьми регіонах, а саме: в Луганській 
(6328,0 грн), Одеській (6085,1 грн), Вінницькій (5820,2 грн), Київській 
(5370,9 грн), Харківській (3657,4 грн), Львівській (3395,7 грн), Черкаській 
(3355,6 грн) областях і місті Києві (5235,3 грн); а нижчі за середній у 17 регіонах, 
наприклад у Волинській (162,8 грн), Івано-Франківській (341,2 грн), Сумській 
(1766,0 грн), Тернопільській (1617,5 грн), Полтавській (1790,4 грн) областях.  

Середньорічні витрати на харчування на одну дитину в закладах 
комбінованого типу становили всього 4239,9 грн: 2247,3 грн (53 %) із загального 
фонду та 1992,6 грн (47 %) зі спеціального. Більшими від середнього значення 
вони були в 10 регіонах: в Одеській (9273,0 грн), Київській (5471,5 грн), 
Львівській (5276,2 грн), Запорізькій (4805,3 грн), Луганській (4758,6 грн), 
Чернівецькій (4711,4 грн), Дніпропетровській (4695,7 грн), Закарпатській 
(4453,3 грн), Донецькій (4435,5 грн), Житомирській (4287,7 грн) областях і місті 
Києві (6015,2 грн). Найменше коштів на харчування на одну дитину витрачається 
в Івано-Франківській (922,8 грн), Полтавській (2996,5 грн), Тернопільській 
(1738,5 грн) областях.  

Розраховані дані свідчать, що середньорічні витрати на одну дитину в ЗДО 
санаторного типу становили всього 46 321,3 грн: 42 370,7 грн (91,5 %) із 
загального фонду та 3950,7 грн (8,5 %) зі спеціального. Вищими за середнє 
значення вони були в Чернігівській (76 498,5 грн), Івано-Франківській 
(64 623,6 грн), Запорізькій (54 368,4 грн), Закарпатській (54 281,4 грн), 
Черкаській (53 783,3 грн) областях і місті Києві (63 707,4 грн); найменшими – в 
Одеській (18 971,7 грн), Рівненській (25 482,3 грн) та Вінницькій (27 334,2 грн) 
областях. 
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Із загального фонду середньорічні витрати на одну дитину більші за 
середній показник (42 370,7 грн), зокрема, у Чернігівській (76 296,0 грн), Івано-
Франківській (57 223,0 грн), Закарпатській (53 562,9 грн), Запорізькій 
(49 360,6 грн), Черкаській (48 481,2 грн), Волинській (45 495,5 грн) областях і 
місті Києві (57 375,1 грн); найменшими вони є у Вінницькій (22 186,1 грн), 
Одеській (17 900,8 грн) та Рівненській (23 142,2 грн) областях. 

Зі спеціального фонду середньорічні витрати на одну дитину вищі від 
середнього показника (3950,9 грн) у Вінницькій (5148,2 грн), Запорізькій 
(5007,8 грн), Івано-Франківській (7400,6 грн), Черкаській (5302,2 грн) областях 
та місті Києві (6332,3 грн); а нижчі від середнього в 17 регіонах, особливо малі – 
в Закарпатській (718,6 грн), Полтавській (201,8 грн), Сумській (802,1 грн) і 
Чернігівській (202,4 грн) областях.  

Аналіз середньорічних витрат на одну дитину на харчування в ЗДО 
санаторного типу засвідчив, що вони становили всього 6007,3 грн: 4046,1 грн 
(67,4 %) із загального фонду та 1961,2 грн (32,6 %) зі спеціального. Більшими за 
середній показник такі витрати були у восьми регіонах: у Волинській 
(6471,9 грн), Закарпатській (6685,2 грн), Запорізькій (13 752,7 грн), Івано-
Франківській (6659,8 грн), Львівській (7368,8 грн), Черкаській (7275,4 грн), 
Чернігівській (14 512,5 грн) областях і місті Києві (6949,1 грн). Найменше 
коштів на харчування на одну дитину витрачається в Сумській області 
(2793,2 грн).  

Розраховані дані для ЗДО спеціалізованого типу свідчать, що 
середньорічні витрати на одну дитину в цих закладах становили всього 
68 151,9 грн: 65 040,6 грн (95,4 %) із загального фонду та 3111,3 грн (4,6 %) зі 
спеціального. Вищими від середнього значення такі витрати були в шести 
регіонах: у Волинській (69 681,2 грн), Тернопільській (95 543,8 грн), Харківській 
(10 0908,1 грн), Хмельницькій (73 973,3 грн), Чернівецькій (71 493,1 грн) 
областях і місті Києві (92 659,7 грн); найнижчими – у Вінницькій (34 479,5 грн), 
Кіровоградській (37 975,8 грн) та Одеській (39 164,8 грн) областях. 

Із загального фонду середньорічні витрати на одну дитину більші за 
середній показник (65 040,6 грн) у шести регіонах, а саме: у Волинській 
(69 681,2 грн), Тернопільській (81 071,9 грн), Харківській (95 579,4 грн), 
Хмельницькій (73 575,0 грн), Чернівецькій (70 547,1 грн) областях і місті Києві 
(88 538,5 грн); найменшими вони є у Вінницькій (29 223,4 грн), Кіровоградській 
(34 753,4 грн), Львівській (40 397,4 грн) областях. 

Зі спеціального фонду середньорічні витрати на одну дитину вищі від 
середнього показника (3111,3 грн) у восьми регіонах: у Вінницькій (5256,1 грн), 
Дніпропетровській (3983,5 грн), Запорізькій (10 462,5 грн), Кіровоградській 
(3222,4 грн), Тернопільській (14 471,9 грн), Харківській (5328,7 грн), Черкаській 
(3489,3 грн) областях та місті Києві (4121,2 грн). У Чернігівській області вони 
максимально наближені до середньорічних по Україні й дорівнюють 3131,4 грн. 
Нижчі від середнього показника витрати зафіксовано в 11 регіонах, особливо 
малі – в Житомирській (64,4 грн), Івано-Франківській (38,6 грн), Одеській 
(662,6 грн), Хмельницькій (398,3 грн) областях.  
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У Закарпатській, Київській, Луганській областях ЗДО спеціалізованого 
типу відсутні. 

Середньорічні витрати на харчування на одну дитину в ЗДО 
спеціалізованого типу становили всього 5342,8 грн: 4444,2 грн (83,2 %) із 
загального фонду та 898,6 грн (16,8 %) зі спеціального. Більшими за середній 
показник такі витрати є в Дніпропетровській (5413,7 грн), Запорізькій 
(17 586 грн), Львівській (5442,7 грн), Харківській (10 851,9 грн), Чернівецькій 
(6941 грн) областях. У Черкаській області вони максимально наближені до 
середньорічних по Україні та становлять 5172,7 грн. Найменше коштів на 
харчування на одну дитину витрачається в Тернопільській області (2534,4 грн).  

Аналіз витрат на харчування на одну дитину із загального й спеціального 
фондів дає підстави стверджувати, що в більшості регіонів частка витрат із 
загального фонду значно більша, ніж зі спеціального.  

Із загального фонду середньорічні витрати на харчування на одну дитину 
вищі від середнього показника (4444,2 грн) у Запорізькій (9371,4 грн), Івано-
Франківській (4950,9 грн), Харківській (9037,6 грн), Черкаській (5172,7 грн), 
Чернівецькій (5995,0 грн) областях та місті Києві (5139,7 грн). Найменшими 
вони є в Чернігівській області (1441,8 грн). 

Зі спеціального фонду середньорічні витрати на харчування на одну 
дитину є більшими за середній показник (898,6 грн) у восьми регіонах, а саме: в 
Дніпропетровській (1588,8 грн), Запорізькій (8214,7 грн), Кіровоградській 
(2619,0 грн), Львівській (1479,2 грн), Харківській (1814,3 грн), Херсонській 
(1531,1 грн), Чернівецькій (946,0 грн), Чернігівській (2984,4 грн) областях.  
У Запорізькій, Кіровоградській, Чернігівській областях складова витрат зі 
спеціального фонду наближена (або більша) до складової із загального фонду. 
Найменше коштів на харчування на одну дитину зі спеціального фонду 
витрачається в Сумській області (48,7 грн). 

Порівняльний аналіз дав можливість визначити найвищі середньорічні 
витрати на одну дитину в ЗДО спеціалізованого типу. За ранжуванням далі йдуть 
санаторні, комбіновані, загальні заклади. Найбільшими витрати на харчування 
на одну дитину є в ЗДО санаторного типу, далі розміщуються за убуванням 
спеціальні, комбіновані, загальні ЗДО (рис. 2.2.7).  

 

Рис. 2.2.7. Середньорічні витрати на харчування на одну дитину  
за типами закладів дошкільної освіти у 2019 р., грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 
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На основі опрацьованої оперативної інформації виконано аналіз витрат 
коштів місцевого бюджету (загального й спеціального фондів) на утримання 
одного закладу дошкільної освіти у 2019 р. 

Як зазначалося вище, станом на 1 січня 2019 р. налічувалося 14 397 ЗДО 
загального, комбінованого, санаторного і спеціалізованого типів. Касові видатки 
на їх фінансування дорівнювали 39 744 464,8 тис. грн (35 532 637,2 тис. грн із 
загального фонду та 4 211 827,6 тис. грн зі спеціального). 

Було проведено розрахунки та аналіз середньорічних витрат загального і 
спеціального фондів на один ЗДО кожного типу в цілому по Україні й у розрізі 
регіонів у 2019 р. 

У цілому по Україні такі витрати становили 2760,6 тис. грн: 
2468,06 тис. грн (89,4 %) із загального фонду та 292,55 тис. грн (10,6 %) зі 
спеціального фонду. Витрати на утримання одного закладу складаються з витрат 
на оплату праці – 1833,1 тис. грн (66,4 %), у т. ч. 1033 тис. грн (56,35 %) на 
оплату праці педагогічних працівників (із них 683,26 тис. грн (66,14 %) – на 
оплату праці вихователів), 800,1 тис. грн (43,65 %) на оплату праці інших 
працівників; витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 
298,9 тис. грн (10,8 %); витрат на продукти харчування – 347,7 тис. грн (12,6 %); 
інших поточних видатків – 172,76 тис. грн (6,3 %); капітальних видатків – 
108,16 тис. грн (3,9 %).  

З метою здійснення детальнішого аналізу витрат на утримання одного ЗДО 
досліджено витрати на заклади кожного типу в розрізі регіонів. 

На рис. 2.2.8 зображено розподіл витрат на один ЗДО за типами в цілому 
по Україні. 

Рис. 2.2.8. Розподіл витрат на один заклад дошкільної освіти  
за типами у 2019 р., тис. грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої оперативної інформації. 
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наповнюваність. Найменші витрати зафіксовано в Хмельницькій області – 
850,9 тис. грн (наповнюваність – 37 осіб). У Тернопільській області витрати на 
один заклад становлять 1140,8 тис. грн (48 осіб), Житомирській – 1303,4 тис. грн 
(43 особи), Миколаївській – 1324,6 тис. грн (48 осіб), Черкаській – 
1346,8 тис. грн (47 осіб), Чернігівській – 1375,9 тис. грн (49 осіб). За 
статистикою більш ніж 65 % закладів у цих областях розташовані в сільській 
місцевості.  

Витрати на один заклад комбінованого типу по регіонах розподілені 
досить нерівномірно, але в цілому є значно більшими, ніж для ЗДО загального 
типу. Середні витрати по Україні становлять 6206,1 тис. грн, наповнюваність – 
186 осіб. Найбільші витрати зафіксовано в місті Києві (12 650,5 тис. грн, 
наповнюваність – 206 осіб), Волинській (10 121,8 тис. грн), Вінницькій 
(9028,1 тис. грн, найвища наповнюваність – 330 осіб), Закарпатській 
(7063,3 тис. грн) областях; найменші – в Івано-Франківській області 
(2088,1 тис. грн). Нижчими від середнього показника є витрати в Тернопільській 
(3029,4 тис. грн), Львівській (4584,1 тис. грн), Херсонській (4659,2 тис. грн), 
Донецькій (5065,5 тис. грн), Полтавській (5148,9 тис. грн), Черкаській 
(5183,7 тис. грн), Чернігівській (5708,3 тис. грн) областях. 

Витрати на один заклад санаторного типу в середньому по Україні 
дорівнюють 7233,3 тис. грн, а наповнюваність закладів – 156 осіб. У цілому 
витрати на заклади цього типу вищі порівняно з іншими типами. 

Найбільші витрати спостерігаються в місті Києві (10 172,4 тис. грн), 
Житомирській (9730,7 тис. грн), Чернігівській (8363,8 тис. грн), Вінницькій 
(8227,6 тис. грн) областях. Загалом у переважній частині регіонів витрати на 
санаторні заклади вищі порівняно з іншими. Найбільшою наповнюваність 
закладів є у Вінницькій (301 особа), Житомирській (293 особи) й Рівненській 
(290 осіб) областях. Найменші витрати зафіксовано в Сумській, Закарпатській, 
Чернівецькій областях. 

Витрати на один заклад спеціалізованого типу в середньому по Україні 
сягають 6319,6 тис. грн за наповнюваності 93 особи. У розрізі регіонів 
наповнюваність закладів коливається від 16 (у Тернопільській області) до 202 (у 
Житомирській області) осіб. Найбільші витрати спостерігаються в місті Києві 
(9776,9 тис. грн, наповнюваність – 106 осіб) і Житомирській області 
(9697,9 тис. грн, 202 особи); найменші – в Тернопільській (1528,7 тис. грн, 
16 осіб), Хмельницькій (2219,2 тис. грн, 30 осіб), Івано-Франківській 
(2461,3 тис. грн, 57 осіб), Вінницькій (2810,1 тис. грн, 82 особи) областях. 

Порівняльний аналіз дав можливість визначити найвищі середньорічні 
витрати на один ЗДО в закладах санаторного типу. На утримання ЗДО загального 
типу витрачається найменше коштів.  

Загалом процес збору інформаційно-аналітичних матеріалів у розрізі 
регіонів потребує системного поліпшення. Виявлено чимало неточностей у 
звітах областей за 2019 р., особливо в інформації про кількість ставок 
педагогічних працівників, чисельність дітей, обсяги використаних коштів 
загального та спеціального фондів. Це вказує на необхідність створення дієвого 
й більш жорсткого механізму забезпечення достовірності даних, передусім 
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шляхом запровадження законодавчих норм щодо підвищення рівня 
відповідальності керівників закладів та працівників, які формують і надсилають 
звітні дані.  
 
 
2.3. Аналіз та оцінка розподілу освітньої субвенції  
 

Бюджетний інструмент освітньої субвенції, який став використовуватись у 
вигляді  міжбюджетного трансферту із державного бюджету місцевим бюджетам 
для фінансування сфери освіти та спрямовуватися передусім на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників, котрі надають повну загальну середню 
освіту85 став одним із основних інструментів освітнього фінансування. Якщо 
шкільна мережа в громаді є оптимальною, кошти освітньої субвенції також 
можуть використовуватися на розвиток освітнього середовища закладу освіти86. 

Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами за 
формулою. Порядок і умови надання освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 
14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами та доповненнями). Розподіл коштів 
субвенції між місцевими бюджетами на 2020 р. здійснювався на основі формули, 
що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 
«Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 
України від 06.02.2019 № 65 (застосовувалася з 1 січня 2019 р.) і від 19.02.2020 
№ 114 (застосовувалася з 1 січня 2020 р.)).  

Отже, формула розподілу освітньої субвенції щороку переглядається в 
контексті зміни чисельності здобувачів освіти на певній території й 
розрахункової наповнюваності класів. Головною метою використання 
формульного підходу є підвищення прозорості розподілу коштів освітньої 
субвенції та створення стимулів до оптимізації мережі закладів ЗСО на рівні 
окремих територіальних одиниць. Адже в разі наявності малокомплектних 
закладів ЗСО з низькою наповнюваністю класів або утримання надлишкової 
кількості ставок педагогічного персоналу відповідні місцеві ради повинні 
покривати дефіцит коштів освітньої субвенції за рахунок власних доходів. 

Розрахунок обсягу субвенції на учнів закладів ЗСО проводиться на основі 
розрахункової наповнюваності класів – середнього рівня наповнюваності класів 
закладів ЗСО відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови 
раціональної організації шкільної мережі.  

                                                            
85 Матеріали цього підрозділу написано авторами та вперше представлено на розгляд у джерелі: Освіта в 
незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2021. URL: https://mon.gov.ua/ 
storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/ 
Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 
86 Відповідно до ст. 1032 Бюджетного кодексу України, освітня субвенція спрямовується на оплату праці 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та викладачів закладів фахової передвищої та 
професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття учнями/студентами повної загальної 
середньої освіти. 
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Складові формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами у 2020 р.: 

– учні групи I – учні, які здобувають загальну середню освіту в початкових 
школах, гімназіях, ліцеях, спеціалізованих мистецьких школах (школах-
інтернатах), школах-інтернатах (ліцеях-інтернатах) спортивного профілю, 
військових (військово-морських) ліцеях, ліцеях з посиленою військово-
фізичною підготовкою, наукових ліцеях, наукових ліцеях-інтернатах, 
санаторних школах, дитячих будинках, окрім учнів спеціальних класів закладів 
ЗСО та класів (груп) із вечірньою (заочною) формою навчання; 

– учні групи II – учні, що здобувають загальну середню освіту в 
спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних класах 
закладів ЗСО; 

– учні групи III – учні, які здобувають загальну середню освіту в класах 
(групах) із вечірньою (заочною) формою навчання закладів ЗСО; 

– учні групи IV – вихованці гімназій та ліцеїв, у складі яких є інтернати з 
частковим або повним утриманням учнів, санаторних шкіл, спеціалізованих шкіл 
(шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в т. ч. олімпійського 
резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, 
дитячих будинків, окрім учнів, що приходять тільки на навчання; 

– учні групи V – вихованці спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних 
центрів, окрім учнів, які приходять тільки на навчання; 

– учні групи VI – учні, що здобувають повну загальну середню освіту в 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної або комунальної 
форми власності; 

– студенти групи VII – студенти, які навчаються за державним та 
регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту в 
закладах фахової передвищої освіти та коледжах державної (фінансове 
забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюється з місцевих бюджетів згідно з 
переліком закладів, визначеним додатком 10 до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік») і комунальної власності; 

– учні групи VIII – учні, що здобувають загальну середню освіту за денною 
формою навчання в приватних закладах ЗСО. 

Динаміку обсягу освітньої субвенції протягом 2015–2021 рр. зображено на 
рис. 2.3.1. 

 
Рис. 2.3.1. Обсяги фінансування освітньої субвенції  

у 2015–2021 рр., млрд грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/).  
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Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 
упродовж року планово здійснювалися видатки на цільову субвенцію у сфері 
освіти за бюджетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам», котра є найбільшою за обсягом освітньою 
бюджетною програмою. У рамках цієї програми кошти з державного бюджету 
спрямовуються у вигляді трансферту до місцевих бюджетів та використовуються 
на оплату праці (з нарахуваннями) педагогічного персоналу сфери повної 
загальної середньої освіти. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 № 822-IX обсяг освітньої субвенції 
затверджено в розмірі 79,098 млрд грн.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 
2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам» від 12.02.2020 № 116-р Уряд спрямував додатково 
2,485 млрд грн (у т. ч. 1,739 млн грн із резерву) для виплати заробітної плати 
вчителям. Перерахунок коштів освітньої субвенції було здійснено з урахуванням 
реальної чисельності учнів на початок 2019/2020 н. р. Завдяки цим коштам 
бюджети міст обласного значення збільшилися на 1038,6 млн грн, районні – на 
654,3 млн грн, об’єднаних територіальних громад (ОТГ) – на 792,1 млн грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл обсягу 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році» від 
06.05.2020 № 506-р кошти освітньої субвенції перерозподілено з метою 
недопущення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати 
працівникам закладів ЗСО, що фінансуються з окремих місцевих бюджетів 
Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької й Чернігівської областей. 
Причиною виникнення заборгованості стали виявлені неточності в статистичних 
даних, що були допущені засновниками закладів ЗСО та вплинули на 
формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції. Нормативним актом 
збільшено на 42,016 млн грн (у т. ч. 26,807 млн грн із резерву) обласні бюджети 
Полтавської та Хмельницької областей, а також бюджети трьох ОТГ Івано-
Франківської й Чернігівської областей. Зокрема, бюджети ОТГ поповнилися на 
16,8 млн грн. Покрити видатки вдалося за рахунок резерву освітньої субвенції в 
обсязі 26,808 млн грн і зменшення обсягу субвенції трьох районних бюджетів на 
15,208 млн грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл обсягів 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році» від 
09.12.2020 № 1543-р здійснено перерозподіл освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у Вінницькій, Івано-Франківській, 
Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях 
на загальну суму 56,310 млн грн (у т. ч. 4,680 млн грн із резерву). Перерозподіл 
проведено для 56 адміністративно-територіальних одиниць.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про розподіл резерву 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
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Міністерству освіти і науки на 2020 рік» від 16.12.2020 № 1570-р у грудні 2020 р. 
проведено перерозподіл резерву коштів освітньої субвенції за бюджетною 
програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам», які направлено місцевим бюджетам в обсязі 161 945 тис. грн, а 
також збільшено обсяг видатків розвитку за цією бюджетною програмою на 
325 491,2 тис. грн на придбання шкільних автобусів, у т. ч. обладнаних місцями 
для дітей з особливими освітніми потребами. 

Наказом Міністерства освіти і науки від 22.03.2021 № 351 утворено робочу 
групу з метою вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції між 
місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.12.2017 № 1088 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
19.02.2020 № 114). 

У 2020 р. за бюджетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» до загального фонду місцевих 
бюджетів спрямовано 81,22 млрд грн. Річні касові видатки за цією програмою 
сягнули 81,16 млрд грн.  

Фінансування закладів освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у 
2020 р. здійснювалося за такими рівнями бюджетів, як обласні бюджети – 24, 
бюджет міста Києва, бюджети міст – 108, бюджети районів – 448, бюджети 
ОТГ – 872. 

На рис. 2.3.2 наведено розподіл фінансування коштів освітньої субвенції за 
2020 р. у регіональному розрізі. 

 
Рис. 2.3.2. Розподіл фінансування освітньої субвенції  

за регіонами у 2020 р., млрд грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/).  
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На рис. 2.3.3 показано залишок коштів освітньої субвенції на початок і 
кінець 2020 р. у розрізі регіонів. Загалом по Україні він становив на початок року 
5,257 млрд грн, на кінець – 5,323 млрд грн. 

 
Рис. 2.3.3. Залишок коштів освітньої субвенції на початок  

і кінець 2020 р. у розрізі регіонів, млн грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/).  
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Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл 
резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2020 рік» від 16.12.2020 № 1570-р, використання 
освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у т. ч. обладнаних місцями 
для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється на засадах 
співфінансування: 

- для закладів, що фінансуються з обласних бюджетів та бюджетів 
міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 
2020 р. становила понад 40 000 осіб: не більш як 70 % – за рахунок освітньої 
субвенції та не менш як 30 % – за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

- для закладів, що фінансуються з бюджетів міських територіальних 
громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила менш як 
40 000 осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад: 
не більш як 90 % – за рахунок освітньої субвенції та не менш як 10 % – за рахунок 
коштів місцевих бюджетів; 

- для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських 
населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення: не 
більш як 95 % – за рахунок освітньої субвенції та не менш як 5 % – за рахунок 
коштів місцевих бюджетів. 

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути 
кошти державного фонду регіонального розвитку й міжбюджетні трансферти з 
державного бюджету місцевим бюджетам, включаючи залишки коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Придбання шкільних автобусів, у т. ч. обладнаних місцями для дітей з 
особливими освітніми потребами, здійснюється для комунальних закладів 
загальної середньої освіти в такій черговості: 

1) опорні заклади ЗСО з чисельністю здобувачів освіти (без урахування їх 
кількості у філіях) не менш ніж 200 осіб, що будуть утворені протягом 2021 р.; 

2) інші опорні заклади ЗСО з чисельністю здобувачів освіти (без 
урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб; 

3) інші заклади ЗСО з чисельністю учнів 100 і більше, які 
оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об’єднані/ 
реорганізовані протягом 2021 р. та мають здобувачів освіти, котрі відповідно до 
законодавства потребують підвезення. 

Розподіл обсягів освітньої субвенції за регіонами на придбання шкільних 
автобусів наведено на рис. 2.3.4. 
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Рис. 2.3.4. Обсяги коштів освітньої субвенції, спрямованої  

на придбання шкільних автобусів, за регіонами у 2020 р., млн грн 
Побудовано за: Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2020 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16.12.2020 № 1570-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1570-2020-%D1%80#Text. 

 
З 2021 р. почав діяти новий територіальний устрій України, відповідно до 

якого фінансування закладів освіти здійснюється через 1463 бюджети 
адміністративно-територіальних одиниць, зокрема обласні бюджети – 24, 
бюджет міста Києва, міських територіальних громад – 380, бюджети селищних 
територіальних громад – 434, бюджети сільських територіальних громад – 624. 
Зазначене обумовило особливості розподілу освітньої субвенції у 2021 р. 
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік», здійснено 
розподіл освітньої субвенції за бюджетною програмою 2211190 «Освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» у розмірі 99,6 млрд грн, 
базова дотація – 15,7 млрд грн, реверсна дотація – 10,39 млрд грн (рис. 2.3.5).  
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Рис. 2.3.5. Обсяги освітньої субвенції, базової та реверсної дотацій  

на 2021 р. за регіонами, млрд грн 
Побудовано за: Про Державний бюджет України на 2021 рік : Закон України від 15.12.2020 
№ 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1082-20. 
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При формуванні обсягів освітньої субвенції для місцевих бюджетів у 
2021 р. було переглянуто розміри розрахункової наповнюваності класів залежно 
від типу територіальної громади: 

– для територіальних громад із чисельністю населення менше ніж 40 тис. 
осіб та/або зі щільністю населення менш як 50 осіб на 1 км2 (територіальні 
громади типу І) розрахункова наповнюваність класів визначається залежно від 
щільності учнів та відсотка населення, що проживає в сільській місцевості; 

– для територіальних громад зі щільністю населення 50 осіб на 1 км2 і 
більше та чисельністю населення 40 тис. осіб і більше (територіальні громади 
типу ІІ) розрахункова наповнюваність класів визначається залежно від 
чисельності населення й відсотка населення, що проживає в сільській місцевості. 

З метою уникнення надмірних дисбалансів при розподілі освітньої 
субвенції, зокрема для новостворених територіальних громад, котрі не мали часу 
для оптимізації мережі, у 2021 р. застосовано механізм коригування 
розрахункової наповнюваності класів залежно від їх фактичної наповнюваності. 
Для бюджетів територіальних громад, для яких різниця між розрахунковою й 
фактичною наповнюваністю класів учнями становить дві одиниці та більше, 
розрахункова наповнюваність класів коригується шляхом зменшення такої 
різниці до 20 % (із заокругленням до 0,5 відповідно до математичних правил 
заокруглення). 

Чинний формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований 
на підвищення якості освітніх послуг шляхом стимулювання органів місцевого 
самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів. У разі, якщо 
фактична (середня) наповнюваність класів є меншою за розрахункову 
(нормативну), або в разі утримання малокомплектних закладів різниця в 
кількості ставок педагогічних працівників має покриватися за рахунок доходів 
місцевого бюджету.  

Показник середнього (розрахункового) розміру заробітної плати з 
нарахуваннями на 2021 р. становить 178,58 тис. грн – для асистентів учителів в 
інклюзивних класах і педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, 
190,38 тис. грн – для вчителів закладів ЗСО. У структурі розрахункової 
заробітної плати враховано всі обов’язкові доплати й надбавки, передбачені 
чинним законодавством (рис. 2.3.6). 

Обсяг субвенції на оплату праці з нарахуваннями директорів шкіл, їхніх 
заступників та інших педагогічних працівників, що не проводять уроки, 
обчислюється за допомогою відповідного коефіцієнта приведення. Крім того, до 
розрахунку субвенції включається кількість ставок педагогічних працівників при 
поділі класів на групи та надбавка для закладів, які розташовані в гірській 
місцевості, в обсязі 25 %.  

Навчальний план – середня кількість академічних годин на тиждень, 
передбачена типовими навчальними планами для відповідних типів закладів 
загальної середньої освіти. Навчальний план, застосований при розподілі 
освітньої субвенції між місцевими бюджетами у 2021 р., наведено на рис. 2.3.7. 
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Рис. 2.3.6. Структура розрахункової заробітної плати у 2021 р. 

Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (URL: https://mon.gov.ua/ua). 

 
Рис. 2.3.7. Навчальні плани для відповідних типів закладів ЗСО, год. 

Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (URL: https://mon.gov.ua/ua). 
 
Статтею 89 Бюджетного кодексу України передбачено, що видатки на 

загальну середню освіту належать до видатків, які здійснюються з бюджетів 
сільських, селищних, міських територіальних громад. Окрім того, згідно з 
Порядком та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету 
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місцевим бюджетам, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 
14.01.2015 № 6 (зі змінами; далі – Порядок та умови), відповідні місцеві ради 
мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з 
місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів та установ 
освіти, що визначені у ст. 1032 Бюджетного кодексу України (рис. 2.3.8). 

 
Рис. 2.3.8. Типи закладів освіти, до яких спрямовується освітня субвенція 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (URL: https://mon.gov.ua/ua). 

 
Залишки коштів за освітньою субвенцією першочергово мають бути 

спрямовані за її цільовим призначенням – на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників. Лише в разі забезпечення в повному обсязі 
обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 
на поточний бюджетний рік відповідні засновники можуть розглядати 
можливість спрямування залишків коштів за освітньою субвенцією на оновлення 
матеріально-технічної бази закладів і установ освіти, вказаних у частині першій 
ст. 1032 Бюджетного кодексу України. Пунктом 3 Порядку та умов визначено 
перелік напрямів, на які насамперед можуть спрямовуватися залишки коштів за 
освітньою субвенцією, проте цей перелік не є вичерпним.  

Варто зауважити, що на 1 січня 2021 р. залишки коштів за освітньою 
субвенцією становили 5,3 млрд грн, із них 1,6 млрд грн – на рахунках обласних 
бюджетів, 3,7 млрд грн – на рахунках бюджетів територіальних громад та 
м. Києва (рис. 2.3.9).  

Пунктом 8 Порядку та умов відповідним місцевим радам надано право: 
– передавати кошти субвенції та залишки субвенції минулих років у 

вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам; 
– перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету кошти 

субвенції між відповідними типами закладів та установ освіти, що визначені у 
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ст. 1032 Бюджетного кодексу України, для забезпечення в повному обсязі 
обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 
працівникам; 

– розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду 
відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати 
та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків 
закладів та установ освіти, що визначені у ст. 1032 Бюджетного кодексу України, 
включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в 
органах Казначейства. 

Рис. 2.3.9. Залишки коштів за освітньою субвенцією станом  
на 1 січня 2021 р. за регіонами, млн грн 

Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 

 
Таким чином, засновники самостійно здійснюють розподіл освітньої 

субвенції (включаючи залишки субвенції минулих років) між відповідними 
закладами й установами освіти для забезпечення в повному обсязі обов’язкових 
виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. 
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2.4. Характеристика цільових субвенцій як інструменту забезпечення 
реформування повної загальної середньої освіти в Україні 
  

Провадження освітніх реформ потребує належного матеріально-
технічного забезпечення, яке фінансується за кошти цільових субвенцій із 
державного бюджету, місцевих бюджетів та інших коштів (як державних, так і 
приватних). Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» було профінансовано шість видів цільових субвенцій у сфері освіти: 

– КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам»; 

– КПКВК 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»»; 

– 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»; 

– КПКВК 2211240 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 
навчальних закладах усіх ступенів»; 

– КПКВК 2211250 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти»; 

– КПКВК 2211210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів». 

На 2020 р. було заплановано профінансувати такі цільові субвенції: 
– КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам»; 
– КПКВК 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»»; 

– КПКВК 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»; 

– КПКВК 2211260 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (уперше 
запроваджена); 

– КПКВК 2211210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-
технічної) освіти»; 

– КПКВК 2211270 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти»87. 

                                                            
87 Матеріали цього підрозділу написано авторами та вперше представлено на розгляд у джерелі: Освіта в 
незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2021. URL: https://mon.gov.ua/ 
storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/ 
Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 
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Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»88, окрім 
цільових субвенцій, профінансованих у 2020 р. (за винятком субвенції на 
покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти) додатково передбачена субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти (КПКВК 2211280). 

Забезпечення надання якісної освіти та продовження реалізації освітньої 
реформи потребує належного рівня державного фінансування. 

З 2015 р. із метою фінансового забезпечення реалізації освітніх реформ 
було запроваджено таку форму міжбюджетних трансфертів, як цільові субвенції 
(рис. 2.4.1).  

 
Рис. 2.4.1. Державні цільові субвенції у 2015–2021 рр., тис. грн 

Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/); Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

 
Так, у 2015 р. було спрямовано 5486,1 млн грн на фінансування 

професійної (професійно-технічної) освіти (КПКВК 2211180 «Субвенція на 
підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам»). 
Запровадження цього міжбюджетного трансферту пов’язане передусім із 
переданням фінансування професійної (професійно-технічної) освіти на 
місцевий рівень. 

У 2016 р. було надано 40 266,0 тис. грн на модернізацію й оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів (КПКВК 
2211210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію 
та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 
закладів державної форми власності»); у 2017 р. – 49 936,96 тис. грн; у 2018 р. – 
98 587,27 тис. грн; у 2019 р. – 49 992,44 тис. грн; у 2020 р. – 89 284,98 тис. грн; 
на 2021 р. заплановано надати кошти в розмірі 150 000 тис. грн (рис. 2.4.2). 
                                                            
88 Про Державний бюджет на 2021 рік : Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1082-20#Text. 
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Рис. 2.4.2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази  
професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності 

у 2016–2021 рр., тис. грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/); Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

 
У 2017 р. запроваджено фінансування інклюзивної освіти (КПКВК 

2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»). Зокрема, у 
2017 р. надано 98 262,92 тис грн; у 2018 р. – 250 114,41 тис. грн; у 2019 р. – 
454 405,8 тис. грн; у 2020 р. – 504 458,3 тис. грн; на 2021 р. заплановано 
504 458,3 тис. грн (рис. 2.4.3). 

 
Рис. 2.4.3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  
у 2017–2021 рр., тис. грн 

Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/); Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

 
З 2018 р. розпочато фінансування реформи «Нова українська школа», або 

НУШ (КПКВК 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»»), а саме: у 2018 р. надано 1 083 318,2 тис. грн; у 2019 р. – 
1 023 408,9 тис. грн; у 2020 р. – 1 557 206,8 тис. грн; на 2021 р. заплановано 
1 421 334,9 тис. грн (рис. 2.4.4). 
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Рис. 2.4.4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» у 2018–2021 рр., тис. грн 

Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/); Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

 
На забезпечення належної матеріально-технічної бази для проведення 

навчання було надано кошти на чотири основних напрями: дидактичні матеріали 
(234 360,6 тис. грн); сучасні меблі (373 576,2 тис. грн); музичні інструменти, 
комп’ютерне обладнання й відповідний мультимедійний контент 
(329 771,8 тис. грн); підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, проведення 
супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
(82 945,5 тис. грн) (рис. 2.4.5). 

 

 
 

Рис. 2.4.5. Розподіл фінансування для Нової української школи у 2019 р., % 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 

 
У 2020 р. на заходи з реалізації реформи НУШ кошти розподілилися таким 

чином: засоби навчання та обладнання – 251 395,97 тис. грн; сучасні меблі – 
402 194,33 тис. грн; комп’ютерне обладнання – 353 847,76 тис. грн; обладнання 
для закладів ЗСО, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного 
стандарту початкової освіти, – 23 520,61 тис. грн; засоби захисту під час 
карантину – 525 899,67 тис. грн (рис. 2.4.6). 
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Рис. 2.4.6. Розподіл фінансування для Нової української школи у 2020 р., % 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 

 
Фінансування реформи НУШ у розрізі регіонів України розподілилося 

таким чином (рис. 2.4.7–2.4.12). 

 
Рис. 2.4.7. Розподіл коштів на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти НУШ у 2020 р. у розрізі регіонів, тис. грн 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 
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Рис. 2.4.8. Розподіл коштів на закупівлю засобів навчання  

та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів НУШ  
у 2020 р. у розрізі регіонів, тис. грн 

Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 

 
Рис. 2.4.9. Розподіл коштів на закупівлю сучасних меблів  

для початкових класів НУШ у 2020 р. у розрізі регіонів, тис. грн 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 
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Рис. 2.4.10. Розподіл коштів на закупівлю комп’ютерного обладнання  

для початкових класів НУШ у 2020 р. у розрізі регіонів, тис. грн 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 

 
Рис. 2.4.11. Розподіл коштів на закупівлю обладнання, інвентарю  

для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання для закладів 
ЗСО, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту 

початкової освіти НУШ, у 2020 р. у розрізі регіонів, тис. грн 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 
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Рис. 2.4.12. Розподіл коштів на закупівлю засобів захисту учасників 

освітнього процесу в закладах ЗСО під час карантину у 2020 р.  
у розрізі регіонів, тис. грн 

Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 
 

На 2021 р. заплановано видатки в розмірі 1 424 334,9 тис. грн, із них на 
засоби навчання та обладнання – 986 334,9 тис. грн; комп’ютерне й 
мультимедійне обладнання – 35 000 тис. грн; підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників – 400 000 тис. грн (рис. 2.4.13). 

 
Рис. 2.4.13. Розподіл фінансування для Нової української школи  

у 2020 р., % 
Побудовано за даними Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua). 
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бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 
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загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів»), а також надано кошти на 
підвищення якості освіти (КПКВК 2211250 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти») (рис. 2.4.14). 

 
Рис. 2.4.14. Державні цільові субвенції у 2019 р., тис. грн 

Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 

 
У 2019 р. на КПКВК 2211250 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» 
витрачено 1 085 874,4 тис. грн. Зокрема, за рахунок цієї цільової субвенції 
профінансовано придбання шкільних автобусів, у т. ч. обладнаних місцями для 
дітей з особливими освітніми потребами, на суму 242,14 млн грн; автомобільних 
транспортних засобів, включаючи для обслуговування ІРЦ, на суму 
97,72 млн грн; на придбання персональних комп’ютерів витрачено 
283,31 млн грн; на забезпечення доступу до Інтернету (придбання мережевого 
обладнання та послуг провайдерів) – 462,70 млн грн.  

У 2020 р. із метою забезпечення розвитку опорних шкіл було 
профінансовано 452 790,73 тис. грн (КПКВК 2211260 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для 
кращих результатів»»); на 2021 р. заплановано 1 млрд грн (рис. 2.4.15). 

 
Рис. 2.4.15. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»  
у 2020–2021 рр., тис. грн 

Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 

 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

передбачено фінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками під час навчального процесу в закладах ЗСО в розмірі 1 млрд грн 
(КПКВК 2211280 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти»).  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 
та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів; 128 406,75  

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти; 
1095 016,59  

452 790,73  

1000 000,00  

2020

2021
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3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ 
  
3.1. Законодавчі засади фінансування закладів професійної (професійно-
технічної) освіти 
 

Професійна (професійно-технічна) освіта є невід’ємним складником 
української системи освіти, який функціонує для задоволення актуальних потреб 
ринку праці. Підготовка фахівців у сегменті професійної (професійно-технічної) 
освіти безпосередньо впливає на зміцнення економіки держави89.  

Професійна (професійно-технічна) освіта – система підготовки 
кваліфікованих кадрів, здатна крім первинної професійної підготовки 
забезпечити навчання дорослого населення за короткостроковими програмами, 
підвищити його кваліфікацію та здійснити перепідготовку. Тобто така освіта 
покликана гнучко реагувати на зміни в кон’юнктурі ринку праці, забезпечити 
навчання впродовж усього життя.  

Протягом усіх років незалежності професійна (професійно-технічна) 
освіта (далі – П(ПТ)О) України безперервно оновлювалась і модернізувалась 
відповідно до потреб суспільства.  

Нормативно-правове забезпечення окресленої сфери відбувалося таким 
чином.  

1991 р. Прийнято постанову Міністерства народної освіти УРСР та 
Міністерства праці УРСР «Про затвердження Концепції професійної освіти 
України» від 24.07.1991 № 7/52/59. Це перший документ, що створив реальні 
механізми для трансформації системи П(ПТ)О, її інноваційного розвитку в 
умовах незалежної держави. Концепція містила основні напрями реформування 
П(ПТ)О, що стосувалися підготовки конкурентоспроможних робітників. Окремі 
положення цього документа надалі увійшли до Закону України «Про 
професійно-технічну освіту» та інших законодавчих актів, які регулювали 
діяльність закладів П(ПТ)О в той час.  

1996 р. Підписано Указ Президента України «Про реформування 
професійно-технічної освіти в Україні» від 08.05.1996 № 322/96. Затверджено 
основні напрями реформування П(ПТ)О в Україні, що реалізовувались у 1996–
2000 рр. Серед таких напрямів – оновлення змісту П(ПТ)О, оптимізація мережі і 
структури підготовки кваліфікованих робітників, удосконалення й 
демократизація форм управління, створення правової бази взаємовідносин 
закладів П(ПТ)О та замовників підготовки робітничих кадрів, розвиток закладів 
П(ПТ)О різних типів, їх фінансове й матеріально-технічне забезпечення, кадрове 
та наукове забезпечення галузі, а також створення правової бази П(ПТ)О на 
національному рівні. 
                                                            
89 Матеріали цього підрозділу написано авторами та вперше представлено на розгляд у джерелі: Освіта в 
незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. Київ, 2021. URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v. 
nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf. 
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1998 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР, який визначив правові, 
організаційні та фінансові засади функціонування й розвитку системи П(ПТ)О.  

2010 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 
№ 1723-р схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку 
професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки. 

2011 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495 
затверджено Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти 
на 2011–2015 роки. У цьому документі акцент зроблено на необхідності 
посилення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та закладів 
П(ПТ)О. Результатом співробітництва було визначено соціально-економічний 
розвиток держави. Але через брак фінансування цілі не було досягнуто. 

2012 р. Прийнято Закон України «Про формування та розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 
20.11.2012 № 5499-VI. 

2014 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014  
№ 333-р схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні. Взято курс на децентралізацію влади.  

Під час реалізації реформи децентралізації фінансування й управління 
закладами П(ПТ)О було передано на місцевий рівень. Відповідно до статей 89, 
90 Бюджетного кодексу України, видатки на П(ПТ)О, а саме на оплату послуг з 
підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення в закладах П(ПТ)О та 
інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, здійснюються з 
обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення – обласних центрів і 
бюджету м. Києва.  

2016 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016  
№ 994-р схвалено Методичні рекомендації щодо формування та розміщення 
регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів; 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 818 затверджено 
Перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими 
здійснюється за кошти державного бюджету. До зазначеного переліку увійшли 
25 професій, що є найбільш дефіцитними, унікальними на ринку праці або 
затребуваними серед роботодавців. 

2017 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Питання управління 
державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, 
підпорядкованими Міністерству освіти і науки» від 25.10.2017 № 831-р 
обласним і Київській міській держадміністраціям, міським радам міст обласного 
значення – обласних центрів було передано для тимчасового виконання окремі 
повноваження з управління закладами П(ПТ)О. Зокрема, до повноважень 
обласних і Київської міської держадміністрацій входять: аналіз та контроль за 
провадженням фінансово-господарської діяльності закладів, затвердження 
регіонального замовлення, кадрові питання.  
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Згідно зі ст. 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» розпочато передання закладів П(ПТ)О з державної в комунальну 
власність. Упродовж 2017–2021 рр. Урядом прийнято низку відповідних рішень 
(розпоряджень Кабінету Міністрів України) щодо передання 136 цілісних 
майнових комплексів закладів П(ПТ)О з державної в комунальну власність.  
Зі 136 закладів П(ПТ)О передано в комунальну власність 16 закладів П(ПТ)О, 
або 2,5 % їх загальної кількості. У 2021 р. Міністерством освіти і науки України 
розроблено методичні рекомендації щодо передання закладів П(ПТ)О з 
державної в комунальну власність, які розміщені на сайті МОН90. 

2019 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2019  
№ 419-р схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 
освіта» на період до 2027 року. Метою Концепції є проведення системної 
реформи П(ПТ)О, що забезпечить реалізацію трьох базових пріоритетів, таких 
як децентралізація управління та фінансування, забезпечення якості П(ПТ)О, 
державно-приватне партнерство та взаємозв’язок із ринком праці.  

2020 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2020  
№ 508-р затверджено План заходів на 2020–2027 роки із запровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період 
до 2027 року. 

Розроблено два проєкти нового Закону України «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» та зареєстровано у Верховній Раді України (за 
№ 4207 від 12.10.2020 і № 4702-1 від 26.10.2020). Наразі в Комітеті Верховної 
Ради України з питань освіти, науки та інновацій створено робочу групу з метою 
підготовки єдиного закону на основі двох запропонованих. 

2021 р. Вийшов Указ Президента України «Про пріоритетні заходи щодо 
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» від 30.03.2021 № 130/2021. 
Документ має на меті сприяння модернізації П(ПТ)О відповідно до потреб ринку 
праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права 
громадян на якісну й доступну П(ПТ)О. 

Трохи згодом вийшов Указ Президента України «Про персональний склад 
Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» від 
27.05.2021 № 211/2021. Рада з питань розвитку П(ПТ)О – це консультативно-
дорадчий орган при Президентові України, основними завданнями якого є: 
моніторинг розвитку П(ПТ)О та забезпечення реалізації права громадян на 
якісну й доступну П(ПТ)О; вивчення тенденцій розвитку ринку праці та 
прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку П(ПТ)О; розроблення 
пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері 
П(ПТ)О; опрацювання питань щодо посилення спроможності закладів П(ПТ)О, 
зокрема вдосконалення механізмів їх фінансування; сприяння взаємодії органів 
                                                            
90 Передача закладів професійної та фахової передвищої освіти з державної в комунальну власність. URL: 
https://mon.gov.ua/ua/news/peredacha-zakladiv-profesijnoyi-ta-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-z-derzhavnoyi-v-
komunalnu-vlasnist-rekomendaciyi-mon. 
 



108 

державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій, закладів П(ПТ)О з питань модернізації освітнього простору. 

Також у 2021 р. розроблено проєкт Концепції Державної цільової 
соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 
2022–2027 роки, що має на меті створення умов для якісної підготовки 
кваліфікованих кадрів згідно з пріоритетами державної політики, орієнтованої 
на розвиток і самореалізацію особистості, її участь та інтеграцію в суспільне 
життя. 

Кількість закладів П(ПТ)О протягом 1991–2021 рр. зменшилася на 535 од. 
(рис. 3.1.1). Це пов’язано переважно з реорганізацією закладів П(ПТ)О, що мали 
застарілу навчально-матеріальну базу, були малокомплектними. 

 
Рис. 3.1.1. Динаміка кількості закладів П(ПТ)О в 1991–2021 рр.  

(станом на 1 січня), од. 
Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)). 

 
Особливо помітне скорочення закладів П(ПТ)О спостерігалося впродовж 

1993–1998 рр. У 1993 р. було змінено, відповідно до міжнародних норм, функції 
закладів П(ПТ)О при установах виконання покарань і ліквідовано 65 таких 
закладів. У 1997 р. вдосконалено мережу закладів П(ПТ)О та ліквідовано 
267 однопрофільних і малокомплектних професійно-технічних училищ та на їх 
базі шляхом об’єднання створено 132 спеціалізованих заклади. Від того часу й 
дотепер триває процес оптимізації мережі закладів П(ПТ)О, спрямований на 
задоволення потреб регіональних ринків праці та суспільства. Так, із 2000 р. 
набули розвитку заклади П(ПТ)О нового типу – професійні ліцеї й вищі 
професійно-технічні училища, з 2015 р. – регіональні центри професійно-
технічної освіти.  

Протягом 2020 р. кількість закладів П(ПТ)О зменшилася порівняно з 
попереднім роком на 12 од. (1,7 %), а порівняно з 2018 р. – на 25 од. (3,5 %). 

Того ж року за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів 
(Німеччини, Фінляндії, Польщі й Естонії) в межах програми ЄС «EU4Skills: 
кращі навички для сучасної України» з метою підвищення ефективності змін у 
П(ПТ)О та модернізації інфраструктури проведено комплексний аналіз роботи 
закладів П(ПТ)О. Аналіз даних проводився головним чином за допомогою анкет, 
які в січні 2020 р. заповнили заклади професійної (професійно-технічної) й 
фахової передвищої освіти всіх регіонів України, а також Єдиної державної 
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електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Основні результати цього аналізу з 
детальними показниками мереж закладів фахової передвищої освіти й П(ПТ)О в 
розрізі регіону, окремого закладу, професій, років тощо розміщено на 
інтерактивному дашборді порталу відкритих даних ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики»91.  

Згідно зі ст. 78 Закону України «Про освіту», фінансування професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок 
коштів державного бюджету, у т. ч. шляхом надання відповідних освітніх 
субвенцій, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Витрати, що покриваються за рахунок відповідних освітніх субвенцій, 
визначаються спеціальним законом. 

Як видно з рис. 3.1.2, у 2002–2021 рр. видатки зведеного бюджету України 
на П(ПТ)О в номінальному виразі зростали. 

 
Рис. 3.1.2. Фінансування П(ПТ)О за рахунок коштів зведеного бюджету 

України у 2002–2021 рр., млн грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 

 
На рис. 3.1.3 відображено динаміку частки видатків зведеного бюджету 

України, які спрямовувалися на П(ПТ)О у 2002–2021 рр. Отже, частка видатків 
зведеного бюджету на професійну освіту неістотно коливалася впродовж 2002–
2014 рр., а протягом 2015–2021 рр. дещо зменшилася. Максимальною вона була 
у 2005 р. – 6,5 %, а в 2021 р. запланована на рівні 4,4 %.  

                                                            
91 Аналіз діяльності регіональних систем професійної освіти (2020). URL: http://opendata.iea.gov.ua/ 
zpto_audit_2020.  
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Рис. 3.1.3. Частка видатків на П(ПТ)О у видатках зведеного бюджету 

України на освіту протягом 2002–2021 рр., % 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 
 

До 2010 р. видатки на П(ПТ)О здійснювалися переважно за рахунок коштів 
державного бюджету (рис. 3.1.4–3.1.6). Утім, після прийняття Бюджетного 
кодексу України у 2010 р. логіка процесів децентралізації та застосування 
принципу субсидіарності змінили вагу джерел фінансування професійної 
(професійно-технічної) освіти, й основним таким джерелом стали кошти 
місцевих бюджетів. 

 
Рис. 3.1.4. Фінансування П(ПТ)О за кошти державного  

та місцевих бюджетів у 2002–2021 рр., млн грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 
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Рис. 3.1.5. Частка видатків державного бюджету на П(ПТ)О у видатках 

зведеного бюджету України на освіту протягом 2002–2021 рр., % 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 
 

 
Рис. 3.1.6. Частка видатків місцевих бюджетів на П(ПТ)О  

у видатках зведеного бюджету України на освіту у 2002–2021 рр., % 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України (URL: 
https://www.treasury.gov.ua/). 
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Зокрема, згідно зі ст. 89 Закону України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України», прийнятого в грудні 2015 р.92, до видатків, що 
здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, 
належать видатки на П(ПТ)О з бюджетів міських територіальних громад з 
адміністративним центром у місті обласного значення – обласному центрі (на 
оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у 
закладах П(ПТ)О та інших закладах освіти державної та/або комунальної 
власності, які розташовані на території зазначених територіальних громад). 
 
 
3.2. Практика фінансової підтримки закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти за допомогою інструментарію міжбюджетних трансфертів  
 

Наразі в Україні тривають реформи системи освіти, включаючи механізми 
її фінансування, з метою підвищення якості надання освітніх послуг та 
підготовки випускників. На ринку праці спостерігається відчутний дефіцит 
кваліфікованих спеціалістів робітничих спеціальностей, підготовка яких 
здійснюється закладами П(ПТ)О. Також триває радикальне реформування 
механізму фінансування професійної освіти, пов’язане з переданням відповідних 
закладів у комунальну власність та визначенням джерел фінансування. Для 
вибору найефективнішого механізму фінансування професійно-технічної освіти 
варто розглянути основні моделі, світовий досвід і можливість їх імплементації. 

Аналіз світової практики свідчить, що для фінансування професійно-
технічної освіти використовується багато різноманітних варіантів: різне 
співвідношення джерел коштів, використання формул розподілу коштів, 
залучення приватних коштів тощо. Це пов’язано з тим, що деякі національні 
системи освіти розглядають професійну освіту як додаткову, тобто термін її 
здобуття становить не більше ніж один рік, а випускник, що склав 
кваліфікаційний іспит, отримує сертифікат про володіння певними навичками. 
Іноді професійна освіта є складовою підвищення кваліфікації та вимогою для 
кар’єрного зростання й отримання певних посад. Переважно модель 
фінансування визначається наявним обсягом коштів та потребою в 
кваліфікованих спеціалістах. Іншим критерієм є типи закладів, у яких можна 
здобути професійну освіту, котра може бути складовою загальної середньої 
освіти та альтернативою їй або надаватися в окремих інституціях виключно як 
професійна підготовка. Існує декілька основних моделей фінансування 
професійно-технічної освіти: 

1) модель централізованого державного фінансування, за якого державні 
органи влади планують діяльність закладів професійної освіти й безпосередньо 
розподіляють між ними кошти на підставі індивідуальних критеріїв. Держава 
визначає кількість таких закладів, регулює напрями підготовки та чисельність 
випускників-спеціалістів;  

                                                            
92 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України від 24.122015 № 914-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/914-19#n41. 
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3) модель централізованого державного фінансування з використанням 
інструментарію міжбюджетних трансфертів, коли кошти виділяються з 
державного (центрального) бюджету, їх отримують місцеві бюджети, що 
застосовують формульний підхід для перерозподілу цих коштів на цільові 
потреби між окремими закладами освіти; 

2) модель конкурентного державного фінансування, за якого держава 
виділяє певний обсяг коштів на фінансування професійної освіти, при цьому 
незалежні надавачі освітніх послуг беруть участь у конкурсі на отримання цих 
ресурсів виходячи з критеріїв ефективності та результативності; 

3) модель диверсифікованого фінансування, коли заклади професійної 
освіти отримують кошти з багатьох джерел: державного бюджету, місцевих 
бюджетів, спеціалізованих національних фондів. Ресурси цих фондів можуть 
формуватися за рахунок податкових надходжень, внесків підприємств, які 
зацікавлені в підготовці кваліфікованих спеціалістів, тощо; 

5) модель індивідуального фінансування, за якого кошти надаються 
безпосередньо здобувачу освіти, який, у свою чергу, на власний розсуд обирає 
заклад професійної освіти для здобуття бажаної спеціальності. За такої схеми 
такі заклади є переважно комерційними організаціями, що працюють у ринкових 
умовах, повинні оприлюднювати фінансову звітність та бути прибутковими; 

6) модель дуального фінансування спрямованого на функціонування 
дуальної систему підготовки, за якої теоретичну частину фінансує держава, а 
практичну – підприємства, зацікавлені в певних фахівцях93. 

Розглянемо світовий досвід практичного застосування зазначених моделей 
та фінансових інструментів, які використовуються. 

1. Багаторівневе фінансування, за якого переважна частина коштів 
надходить із державного бюджету, тобто на національному рівні. Умови й цілі, 
на які витрачаються ці кошти, визначаються централізовано. Наприклад, у 
Франції основні напрями розвитку освіти окреслює Міністерство освіти, що 
відповідає за педагогічні кадри, формування навчальних планів і перевірку 
закладів освіти. Керівники відділів освіти департаментів відповідають за 
фінансування цих закладів. У свою чергу, будівництво та утримання закладів 
освіти, обладнання, навчальні матеріали й поточні витрати (за винятком зарплати 
педагогічного персоналу) фінансуються за рахунок державного та місцевих 
бюджетів. Із цією метою центральний уряд надає щорічний грант на 
матеріально-технічне забезпечення закладів професійної освіти, що охоплює 
приблизно 60 % витрат на утримання споруд і 95 % операційних витрат. Витрати 
на педагогічний персонал фінансуються з державного бюджету, хоча чисельність 
персоналу визначається місцевими органами влади. Місцеві бюджети можуть 
витрачати додаткові ресурси на власний розсуд за рахунок власних коштів. 
Держава фінансує для кожного закладу професійної освіти певну кількість 

                                                            
93 Gasskov V. Managing vocational training systems: A handbook for senior administrators. International Labour 
Organization, 2000. 300 р. 
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ставок, що вимірюються кількістю годин, за розподіл яких відповідає сам заклад 
освіти94. 

2. Багаторівневе фінансування, за якого переважна частина фінансування 
надходить із місцевих бюджетів, тобто на локальному рівні. Кошти з інших 
джерел можуть використовуватись, але є допоміжним ресурсом. Така модель 
застосовується, наприклад, у США. Основна відповідальність за фінансування 
професійної освіти в цій країні покладається на місцеві органи влади, причому 
джерелом є надходження від податку на нерухомість. Найбільша проблема такої 
системи полягає в її поділі на окремі шкільні департаменти, у межах яких 
справляється цей податок. Саме тому у США дуже нерівномірне фінансування 
між різними департаментами: кожний із них може встановлювати розмір цього 
податку шляхом голосування, тимчасом як штат визначає його мінімальну 
величину, за котрої департамент може отримувати додаткове співфінансування 
від штату. Залежно від потреб у кваліфікованих спеціалістах, кожний штат може 
надавати додаткові кошти на фінансування професійної освіти. Оскільки 
джерелом надходжень коштів на фінансування професійної освіти є податок на 
нерухомість і податок на дохід, загальні обсяги яких істотно різняться по 
територіальних одиницях, заклади професійної освіти можуть отримувати кошти 
із федерального бюджету, але тільки на певні програми й на засадах 
співфінансування, причому на рівні шкільних департаментів. Для цього 
використовується врівноважувальна формула. Головною вимогою для 
отримання цих коштів є узгодження навчальних програм із федеральними 
органами влади. Умовою використання такої моделі є високий рівень 
децентралізації в країні, за якого центральний (або федеральний) уряд має дуже 
обмежені повноваження95. 

3. Фінансування, де доходи формуються за рахунок спеціального податку. 
В окремих випадках фінансування професійної освіти може здійснюватися за 
рахунок спеціального податку з підприємств або грантів від підприємств, що 
надаються закладам освіти. Наприклад, в Угорщині видатки на фінансування 
професійної освіти можуть здійснюватися за рахунок: державних субсидій, 
субсидій з місцевих бюджетів та Фонду професійної освіти. Державні субсидії 
щорічно надаються для професійних середніх шкіл і технікумів, причому 
фінансування розраховується на одного учня. Воно є стандартним та не залежить 
від типу програми. У свою чергу, підприємства повинні витрачати 1,5 % фонду 
зарплати на підвищення кваліфікації персоналу. Вони можуть робити внески до 
Фонду професійної освіти, організовувати навчання самостійно чи 
перераховувати кошти діючим закладам професійної освіти. Фінансування таких 
закладів із державного й місцевих бюджетів здійснюється за рахунок податків на 
заробітну плату та залежить від чисельності учнів у закладі, хоча обмежень на 

                                                            
94 Eichhorst W., Rodríguez-Planas N., Schmidl R., Zimmermann K. F. A roadmap to vocational education and training 
systems around the world. IZA Discussion Papers. 2012. No. 7110. 
95 Dorleans M., Mingat A. Cost and financing analysis in VET: guidance note. 2015. URL: https://www.etf.europa.eu/ 
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цільове використання коштів немає. Фонд професійної освіти розподіляє кошти 
між закладами за результатами конкурсів96. 

4. Фінансування залежно від показників ефективності. У рамках цього 
підходу заклади професійної освіти не отримують прямого фінансування з 
бюджету, але можуть встановлювати оплату за навчання. Зазвичай саме держава 
є основним замовником, тому вона може визначати обсяги й умови 
фінансування. Така схема передбачає, що для отримання коштів заклад 
професійної освіти повинен мати певні показники ефективності та виконувати 
поставлені перед ним цілі. У цьому разі використовуються формули розподілу й 
умови для отримання ресурсів, а також контракти між надавачами та 
отримувачами послуг. Найрозвиненішою така модель є у Великій Британії й 
Данії, де заклади професійної освіти мають повну автономію та діють на 
ринкових засадах. Наприклад, у Данії Міністерство освіти не бере участі в 
управлінні закладами професійної освіти, а лише встановлює загальну політику 
в цій сфері – загальні вимоги до дисциплін, що викладаються, й навчальних 
програм. Для отримання державного фінансування заклади освіти повинні 
відповідати встановленим критеріям. Вони працюють виключно на ринкових 
засадах, тобто мають отримувати прибуток за рахунок продажу своїх послуг, хоч 
основним замовником і залишається держава. У Великій Британії заклади 
професійної освіти взагалі є незалежними установами у формі корпорацій, 
заснованих урядом, фінансування яких відбувається через Раду фінансування 
подальшої освіти, котра фактично замовляє в них освітні послуги. Для 
отримання фінансування від цієї ради заклади професійної освіти укладають із 
нею контракти, у яких прописуються умови одержання коштів. Окрім цільових 
показників ефективності, це можуть бути вимоги щодо викладання певних 
дисциплін, мінімальної чисельності зарахованих студентів, результатів навчання 
(отримання випускником відповідної кваліфікації)97. 

5. Фінансування через ваучери, тобто документи, які підтверджують право 
на отримання певних послуг, що оплачуються державою. Саме вона визначає 
критерії відбору, видає ваучери та стежить за дотриманням усіх прописаних у 
них вимог. Метою такого підходу є створення ринкового, конкурентного 
середовища при наданні освітніх послуг, підвищення якості цих послуг і надання 
здобувачу освіти ширшого вибору. За цієї системи не заклади освіти відбирають 
вступників на конкурсних засадах, а здобувачі обирають заклад освіти, що 
найбільше відповідає їхнім потребам та пропонує найкращі умови. 

6. Фінансування через відшкодування витрат. За такої схеми фінансування 
заклади професійної освіти є комерційними організаціями, що займаються 
прибутковою діяльністю. Вони не отримують державного фінансування, а 
працюють за рахунок оплати за навчання. У деяких випадках на ринку освітніх 
послуг працюють також державні заклади освіти, що отримують бюджетне 
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Training Foundation, 2018. 



116 

фінансування. Наприклад, у США дістав розвиток специфічний сегмент 
професійної освіти, який фінансується за рахунок такої моделі. Це муніципальні 
коледжі, що пропонують дворічну програму технічної підготовки, одним із 
напрямів якої є перекваліфікація та підвищення кваліфікації98. 

7. Фінансування дуальної системи. В Австрії, Данії, Німеччині та 
Швейцарії діє дуальна система професійної освіти, коли її здобуття поділяється 
на дві частини: теоретичне навчання (на базі закладу середньої освіти) й 
навчання на робочому місці (на підприємстві). Держава покриває витрати на 
теоретичне навчання, а підприємство – на практичне99. 

Світова практика свідчить, що вибір адекватної моделі фінансування 
професійної освіти сприяє поліпшенню якості наданих освітніх послуг. У країнах 
ОЕСР основним джерелом фінансування професійної освіти залишаються 
державні кошти, проте активно розвивається фінансова децентралізація, за якої 
до розподілу, управління й використання отриманих коштів залучаються різні 
зацікавлені сторони на місцях, що дає змогу підвищити ефективність 
використання ресурсів. Умови отримання фінансування створюють стимули для 
закладів освіти щодо поліпшення якості наданих послуг. У цілому по країнах 
ОЕСР фінансування здійснюється в розрахунку на одного учня за кошти 
державного бюджету та шляхом додаткового цільового прямого фінансування з 
місцевого бюджету. 

Основною умовою отримання коштів від держави є ефективність їх 
використання, що вимірюється рівнем підготовки якомога більшої чисельності 
здобувачів освітніх послуг. Ефективність системи фінансування професійної 
освіти визначається також забезпеченням рівномірного доступу до освітніх 
послуг на всій території країни. Це досягається за рахунок надання додаткових 
коштів для менш успішних регіонів та додаткової підтримки цільових груп 
населення для забезпечення рівного доступу до освіти. З цією метою 
застосовуються два підходи, а саме: рівномірний розподіл коштів на 
горизонтальному рівні, тобто забезпечення однакового фінансування для 
подібних програм навчання, та рівномірний розподіл ресурсів на вертикальному 
рівні, тобто визначення різного обсягу фінансування для різних груп здобувачів 
освіти залежно від індивідуальних потреб кожної групи100. 

Досвід показав, що успішні моделі фінансування повинні базуватися на 
стабільних принципах, бути прозорими й простими, оскільки використання 
складного інструментарію фінансування призводить до втрати відкритості та 
викривлень при розподілі коштів. Рішення про отримання подальшого 
фінансування має ґрунтуватися на достовірних даних і прозорих критеріях. 
Більше того, обсяги фінансування повинні бути прогнозованими, щоб заклади 
освіти могли визначити його приблизні обсяги, які вони отримуватимуть у 
майбутньому. У багатьох країнах ОЕСР для розподілу коштів використовується 
                                                            
98 Ball K., Anderson D., Adams R. Funding and financing vocational education and training. Adelaide : Research 
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Research. 2020. No. 10 (1). P. 58-80. 
100 Ziderman A. Funding mechanisms for financing vocational training: An analytical framework. Education Finance, 
Equality, and Equity. 2018. P. 135-164.  
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формула фінансування. Основними критеріями при цьому є чисельність 
студентів і рівень підготовки, індивідуальні потреби студентів (інклюзивна 
освіта), навчальні програми та характеристики закладів освіти. Крім того, 
можуть застосовуватися критерії ефективності й результативності. 

При створенні фінансового механізму професійної освіти нерідко 
постають різноманітні виклики, подолання яких визначає її ефективність. 
Розглянемо основні з них. 

1. Залучення ресурсів. Для залучення більшого обсягу коштів потрібно 
проводити диверсифікацію джерел фінансування, тобто залучати кошти 
приватного сектору та збільшувати частку витрат на професійну освіту в загальних 
витратах на освіту. Слід зауважити, що частка приватного фінансування 
професійної освіти значно відрізняється залежно від обраної моделі. Ці кошти 
можуть залучатися на законодавчих підставах, зокрема у формі спеціального 
податку, або на добровільних засадах, тобто залежати від цілей роботодавців. Окрім 
того, модернізація професійної освіти вимагає чималих інвестицій, оскільки 
надання освітніх послуг потребує спеціалізованого обладнання. Це означає, що в 
багатьох випадках професійна освіта, що фінансується виключно за рахунок 
держави, не завжди відповідатиме сучасним вимогам ринку праці й роботодавців. 
Тому необхідні додаткові ресурси з місцевих бюджетів та від роботодавців. 

2. Розподіл ресурсів. Основними вимогами до механізму розподілу 
ресурсів є забезпечення досягнення цілей, поставлених перед системою 
професійної освіти, задоволення потреб ринку праці й рівномірного доступу до 
освітніх послуг для різних верств населення. З огляду на це механізм розподілу 
коштів не повинен базуватися на звичайному збільшенні обсягу отриманих 
ресурсів на певний відсоток порівняно з попереднім періодом. Альтернативою 
цьому механізму є використання формул фінансування. Недолік такого підходу 
полягає в тому, що серед критеріїв формули зазвичай присутня чисельність 
здобувачів освіти або викладачів, однак зовсім не враховується результативність 
навчання. Застосування підходу, за якого професійна освіта здобувається не 
лише на базі закладу освіти, а й безпосередньо на робочому місці, є одним із 
критеріїв ефективності фінансування професійної освіти. 

3. Використання фінансування як складової формування політики держави 
у сфері професійної освіти. Наприклад, можна розподіляти фінансування 
залежно від програм підготовки, тобто надавати пріоритет секторам економіки, 
що мають найбільшу потребу в кваліфікованих спеціалістах, або застосовувати 
систему цільових грантів для окремих категорій здобувачів (наприклад, 
безробітної молоді). Також повинна бути віддача від коштів, витрачених 
приватним сектором на професійну освіту. Підприємства витрачатимуть більші 
ресурси на професійну підготовку спеціалістів, якщо це допоможе їм отримати 
додаткові переваги чи прибуток. Отже, використання плати за навчання для 
самих здобувачів освіти не є поширеним, оскільки знижує ефективність 
підготовки та не створює інструментів заохочення для підготовки потрібних 
фахівців. 

4. Витрати на надання якісних освітніх послуг із підготовки 
кваліфікованих фахівців. Обсяг фінансування повинен бути достатнім, щоб 
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покривати основні витрати та забезпечувати безперервну роботу закладів 
професійної освіти101. 

Таким чином, вибір та формування фінансового механізму професійної 
освіти залежить від структури національної системи освіти, але повинен бути 
спрямований на досягнення таких основних цілей: 

1) забезпечити відповідність навчальних програм чітко окресленим 
критеріям шляхом запровадження обмежень або стимулів; 

2) забезпечити відповідність підготовки фахівців сучасним потребам 
ринку праці, підтримувати стійкий зв’язок між закладами професійної освіти та 
роботодавцями, залучати їх до фінансування потрібних їм програм, дозволивши 
їм брати участь у розробленні навчальних програм і курсів; 

3)  визначити мінімальний обсяг достатнього фінансування для отримання 
освітніх послуг високої якості, забезпечення підготовки висококваліфікованих 
фахівців; 

4) створити конкурентний ринок освітніх послуг, заохочувати надавачів 
послуг професійної освіти до самовдосконалення; 

5) підтримувати високий рівень навчання за допомогою системи 
оцінювання й гарантування якості освіти; 

6) проводити постійний моніторинг потреб у фахівцях у розрізі 
спеціальностей, надавати додаткові кошти лише на необхідні та перспективні 
напрями, створювати додаткові стимули в цих напрямах102. 

Уряд України докладає значних зусиль для розвитку сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти. Зокрема, прийняття Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-
технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» від 30.11.2016 № 925 
ознаменувало новий етап підвищення рівня професійної підготовки здобувачів 
професійно-технічної освіти завдяки збільшенню їх бюджетної підтримки. За 
кошти, надані Урядом з державного бюджету впродовж 2016–2019 рр. загальним 
обсягом 250 млн грн, на базі закладів П(ПТ)О було створено 145 навчально-
практичних центрів (НПЦ) із підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за 
низкою актуальних для економіки України професій: «Швачка. Кравець. 
Закрійник» – 27 НПЦ; «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва» – 7 НПЦ; «Монтажник санітарно-технічних систем та 
устаткування» – 19 НПЦ; «Токар. Верстатник широкого профілю. 
Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник» – 11 НПЦ; «Електрозварник 
ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 
машинах. Зварник» – 25 НПЦ; «Електромонтажник з ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Електромонтер з освітлення та освітлювальних мереж. 
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» – 25 НПЦ; 
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«Монтажник систем утеплення будівель» – 4 НПЦ; «Верстатник деревообробних 
верстатів» – 5 НПЦ; «Слюсар-ремонтник. Слюсар механоскладальних робіт. 
Слюсар-інструментальник. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та 
тракторів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування» – 22 НПЦ. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» було затверджено КПКВК 2211210 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних закладів» у розмірі 50,0 млн грн, і ці кошти 
використано фактично на 100 %.  

На 2020 р. було заплановано КПКВК 2211210 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів 
сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» в обсязі 100,0 млн грн, що 
становить 72,8 % визначених загальних потреб на такі цілі. 

У контексті необхідності певних коректив щодо потреби у фахівцях, яку 
диктує сьогоднішній ринок праці, постановою Кабінету Міністрів України від 
12.02.2020 № 104 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 № 925 і затверджено Порядок та умови надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних 
центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. 

Зокрема, внесеними змінами розширено напрями використання 
бюджетних коштів: субвенція спрямовується на придбання 
сільськогосподарської, іншої техніки, обладнання, матеріалів і устаткування 
закладами П(ПТ)О, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри 
сучасної професійної (професійно-технічної) освіти (далі – НПЦ П(ПТ)О), а 
також на капітальний ремонт (реконструкцію) майстерень, лабораторій, 
кабінетів, інших навчальних приміщень. Сума коштів, що можуть бути 
спрямовані на капітальний ремонт (реконструкцію) закладів П(ПТ)О, повинна 
становити щонайбільше 20 % загального розміру субвенції. 

Умовами надання субвенції є: 
 співфінансування не більш як 70 % за рахунок коштів субвенції та не 

менш ніж 30 % за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел, не 
заборонених законодавством; 

 створення нових чи облаштування існуючих НПЦ П(ПТ)О; 
 належність закладу П(ПТ)О до об’єктів державної та/або комунальної 

власності; 
 наявність правовстановлюючих документів на рухоме й нерухоме 

майно, зокрема будівлі, споруди, земельні ділянки закладу П(ПТ)О; 
 загальна чисельність здобувачів освіти щонайменше 400 осіб; 
 створення НПЦ П(ПТ)О за професіями, які належать до пріоритетних 

галузей економіки регіону, країни; 
 завершення створення НПЦ П(ПТ)О й забезпечення їх подальшої 

експлуатації (в наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих бюджетів 
або інших джерел, не заборонених законодавством. 
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Використання коштів субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в 
Державному бюджеті України на відповідний рік, із урахуванням вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання 
державних коштів» від 11.10.2016 № 710 (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 83, ст. 2739). 

За результатами заявок, поданих від регіонів, комісією, створеною МОН, у 
2020 р. було відібрано 53 заклади професійно-технічної освіти для створення на 
їх базі НПЦ П(ПТ)О. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 
№ 544. Загальний обсяг зазначених фінансових потреб становить 
137 442,1 тис. грн (рис. 3.2.1).  

 
Рис. 3.2.1. Загальна вартість створення НПЦ та розподіл субвенції  

на 2020 р., тис. грн 
Побудовано за даними Державної казначейської служби України. 
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4. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
 
4.1. Оцінка фінансового забезпечення закладів вищої освіти 
 

4.1.1. Аналіз доходів і витрат закладів вищої освіти 
Джерелами фінансування діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) є 

бюджетні кошти, кошти юридичних і фізичних осіб та доходи від основної й 
допоміжної господарської діяльності установ. Фінансування ЗВО за бюджетний 
рахунок відбувається в рамках КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими 
навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики» і КПКВ 2201280 «Підготовка кадрів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка». Бюджетні ресурси використовуються на 
підготовку фахівців, що навчаються за рахунок держави, відбір яких 
відбувається на конкурсних засадах. Також державне фінансування повинне 
забезпечувати належне функціонування ЗВО. Напрями використання 
бюджетних коштів відображено у формі 2д «Звіт про надходження та 
використання коштів загального фонду». 

Крім того, ЗВО можуть використовуватися додаткові кошти від основної й 
допоміжної діяльності, залучати гранти, благодійні внески, використовувати 
майно ЗВО у встановленому порядку, а також розміщувати тимчасово вільні 
бюджетні кошти на депозитних рахунках для отримання додаткових 
надходжень. Рух позабюджетних коштів відображено в таких формах звітності: 

 форма 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих 
як плата за послуги»; 

 форма 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих 
за іншими джерелами власних надходжень». 

Саме за рахунок позабюджетних надходжень ЗВО має можливість 
розширювати свою діяльність, здійснювати набір та проводити навчання 
додаткових студентів в рамках ліцензійного обсягу, залучати більше викладачів 
для забезпечення освітнього процесу. Це означає, що відносна ефективність 
роботи ЗВО визначатиметься саме його можливістю залучати додаткове 
фінансування та належним чином використовувати отримані додаткові ресурси. 

Аналіз доходів і витрат за звітністю про використання коштів зі 
спеціального фонду, виконаний для 44 провідних ЗВО країни, виявив низку 
тенденцій. Впродовж 2019 р. за всіма видами надходжень було отримано 
3 259 803 789 грн, водночас зі спецфонду закладами вищої освіти було витрачено 
3 212 691 716,12 грн, таким чином різниця між надходженнями й витратами 
становила 47 112 073,91 грн (табл. 4.1.1.1). 
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Таблиця 4.1.1.1 
Надходження та витрати коштів спецфонду відповідно до форм 4-1д і 4-2д  

у 2019 р. для 44 закладів вищої освіти України, грн 

Назва закладу вищої освіти 
Усього доходів  

на спецфонд ЗВО 
Усього витрат 

коштів спецфондів 
Білоцерківський національний аграрний 
університет 81 263 265,09 74 621 833,06 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського 49 021 641,39 43 860 576,95 

Вінницький національний аграрний 
університет 57 861 051,86 66 173 992,60 

Вінницький національний технічний 
університет 42 673 778,18 45 587 760,48 

Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка 39 686 753,58 40 937 281,35 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

52 904 558,14 55 294 388,19 

Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет 46 166 844,33 45 546 798,21 

Донбаська державна машинобудівна академія 15 485 683,91 13 283 915,53 
Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури 10 302 059,06 10 171 833,92 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 61 947 930,17 57 605 587,05 

Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 12 793 350,50 12 600 226,34 

Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка 36 073 931,36 31 786 967,78 

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 684 299 547,70 645 744 320,20 

Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського 27 695 418,28 26 951 309,23 

Луцький національний технічний університет 35 371 145,67 35 225 181,92 
Львівський інститут економіки і туризму 5 564 504,61 5 737 591,14 
Маріупольський державний університет 24 075 263,56 23 589 610,28 
Національна металургійна академія України 42 730 380,02 47 364 089,05 
Національний юридичний університет України 
імені Ярослава Мудрого 220 548 531,60 212 113 625,20 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 136 259 918,70 148 611 250,20 

Національний університет «Запорізька 
політехніка» 77 312 080,47 72 507 770,72 

Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 90 699 120,97 83 867 436,13 

Національний університет харчових 
технологій 93 730 882,71 98 070 790,01 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 50 650 944,71 52 718 408,95 
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Назва закладу вищої освіти 
Усього доходів  

на спецфонд ЗВО 
Усього витрат 

коштів спецфондів 
Одеський національний економічний 
університет 36 274 717,27 44 309 942,49 

Одеський національний морський університет 79 888 866,39 72 027 319,48 
Одеський національний політехнічний 
університет 107 150 090,80 111 049 129,00 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 100 394 811,80 113 880 593,60 

Рівненський державний гуманітарний 
університет 46 445 693,22 46 208 091,55 

Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 48 588 683,62 48 625 162,11 

Сумський державний університет 271 882 276,20 296 615 119,20 
Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 46 012 667,80 24 507 614,40 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 64 459 902,36 49 520 583,50 

Уманський національний університет 
садівництва 38 772 022,40 36 069 911,03 

Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв 20 670 878,93 17 626 361,35 

Харківська державна зооветеринарна академія 21 917 232,80 22 650 697,87 
Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 58 993 213,51 55 416 218,66 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 94 372 509,44 98 154 845,58 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 78 196 135,32 78 306 921,39 

Херсонський національний технічний 
університет 28 214 188,23 25 006 854,05 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 

31 952 762,75 31 643 323,08 

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 28 402 312,45 26 548 153,56 

Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького 62 096 237,27 64 552 329,75 

Разом 3 259 803 789,00 3 212 691 716,00 
Складено за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 

 
У табл. 4.1.1.2 відібрано 10 ЗВО із найбільшими сумами надходжень і 

видатків за 2019 р. 
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Таблиця 4.1.1.2 
10 закладів вищої освіти з найбільшими сумами надходжень і витрат  

зі спецфонду відповідно до форм 4-1д і 4-2д за 2019 р., грн 

Назва закладу вищої 
освіти 

Усього доходів 
на спецфонд 

ЗВО  

Назва закладу вищої 
освіти 

Усього витрат 
коштів 

спецфондів  
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

684 299 547,70
Київський нацiональний 
унiверситет iмені Тараса 
Шевченка 

645 744 320,20

Сумський державний 
університет 271 882 276,20 Сумський державний 

унiверситет 296 615 119,24

Національний юридичний 
університет України імені 
Ярослава Мудрого 

220 548 531,60
Нацiональний 
юридичний унiверситет 
iмені Ярослава Мудрого 

212 113 625,18

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

136 259 918,70

Нацiональний технiчний 
унiверситет 
«Харківський 
політехнічний інститут» 

148 611 250,19

Одеський національний 
політехнічний університет 107 150 090,80

Одеський нацiональний 
унiверситет iмені 
I. I. Мечникова 

113 880 593,60

Одеський національний 
університет імені 
І. І. Мечникова 

100 394 811,80
Одеський нацiональний 
полiтехнiчний 
унiверситет 

111 049 128,97

Харківський національний 
економічний університет 
імені Семена Кузнеця 

94 372 509,44

Харкiвський 
нацiональний 
економiчний унiверситет 
iмені Семена Кузнеця 

98 154 845,58

Національний університет 
харчових технологій 93 730 882,71

Нацiональний 
унiверситет харчових 
технологiй 

98 070 790,01

Національний університет 
«Києво-Могилянська 
академія» 

90 699 120,97
Нацiональний 
унiверситет «Києво-
Могилянська академiя» 

83 867 436,13

Білоцерківський 
національний аграрний 
університет 

81 263 265,09

Харкiвський 
нацiональний 
педагогiчний 
унiверситет iмені 
Г. С. Сковороди 

78 306 921,39

Складено за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 
 

У табл. 4.1.1.3 представлено 10 ЗВО із найменшими сумами надходжень та 
видатків за 2019 р. 
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Таблиця 4.1.1.3 
10 закладів вищої освіти з найменшими сумами надходжень і витрат 

відповідно до форм 4-1д та 4-2д за 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти 

Усього 
доходів на 
спецфонд 

ЗВО  

Назва закладу вищої 
освіти 

Усього 
витрат 
коштів 

спецфондів  
Львівський інститут економіки і 
туризму 5 564 504,61 Львiвський iнститут 

економiки i туризму 5 737 591,14

Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури 10 302 059,06

Донбаська нацiональна 
академiя будiвництва i 
архiтектури 

10 171 833,92

Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет 12 793 350,50

Iзмаїльський державний 
гуманiтарний 
унiверситет 

12 600 226,34

Донбаська державна 
машинобудівна академія 15 485 683,91

Донбаська державна 
машинобудiвна 
академiя 

13 283 915,53

Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 20 670 878,93

Харкiвська державна 
академiя дизайну i 
мистецтв 

17 626 361,35

Харківська державна 
зооветеринарна академія 21 917 232,8

Харкiвська державна 
зооветеринарна 
академiя 

22 650 697,87

Маріупольський державний 
університет 24 075 263,56 Марiупольський 

державний унiверситет 23 589 610,28

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 

27 695 418,28

Схiдноукраїнський 
нацiональний 
унiверситет iмені 
Володимира Даля 

24 507 614,40

Херсонський національний 
технічний університет 28 214 188,23

Херсонський 
нацiональний технiчний 
унiверситет 

25 006 854,05

Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет 

28 402 312,45
Центральноукраїнський 
нацiональний технiчний 
унiверситет 

26 548 153,56

Складено за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 
 

Стосовно розподілу доходів і витрат за кошти спецфонду слід зазначити, 
що вони були дуже нерівномірними (рис. 4.1.1.1). 
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Рис. 4.1.1.1. Відношення сум доходів закладів вищої освіти за категоріями 

у 2019 р., % 
Побудовано за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 

 
З рис. 4.1.1.1 можна побачити, що на 10 найбільших ЗВО припадало  

58 % загальних доходів (1880,6 млн грн); на 10 найменших – лише 6 % 
(195,12 млн грн), а на решту ЗВО – 36 % (1184,0 млн грн).  

На рис. 4.1.1.2 наведено порівняльний аналіз різних груп ЗВО, згідно з 
яким на 10 ЗВО з найбільшими витратами припадало 1886,4 млн грн (58,7 %); на 
10 ЗВО із найменшою сумою видатків – 181,7 млн грн (5,7 %); на решту ЗВО – 
1144,5 млн грн (35,6 %), що відповідає їхнім доходам за спецфондом. 

 
Рис. 4.1.1.2. Відношення сум видатків закладів вищої освіти за категоріями 

за 2019 р., млн грн 
Побудовано за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 

 
У 2019 р. найбільшим джерелом надходжень коштів до спецфонду 

залишалися послуги, що надаються ЗВО згідно з їхньою основною діяльністю; 
вони сягнули 2397,34 млн грн (73,54 % загальної суми надходжень). Іншим 

58%

6%

36%

Доходи 10 найбільших ЗВО Доходи 10 найменших ЗВО Доходи решти ЗВО

58,7 %; 1 886,4

5,7 %; 181,7

35,6 %; 1 144,5

Видатки 10 найбільших ЗВО Видатки 10 найменших ЗВО Видатки решти ЗВО
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вагомим джерелом надходжень були доходи від додаткової (господарської) 
діяльності – 648,8 млн грн (19,9 %); ще одним джерелом – кошти від отриманих 
благодійних внесків, грантів і дарунків – 134,06 млн грн (4,11 %). Окрім того, 
ЗВО отримували й надходження від таких видів діяльності: оренда майна ЗВО – 
24,21 млн грн (0,74 %); реалізація майна (за винятком нерухомого) – 
8,96 млн грн (0,27 %); проведення цільових заходів – 13,98 млн грн (0,43 %); 
розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних бюджетних коштів – 
32,36 млн грн (1 %) (рис. 4.1.1.3). 

 
Рис. 4.1.1.3. Напрями надходження коштів спецфонду загалом  

по всіх закладах вищої освіти за 2019 р., млн грн 
Побудовано за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 

 
Усі надходження ЗВО за спеціальним фондом розподіляються на дві великі 

групи: 
 кошти, отримані як плата за послугу (форма 4-1д), що у 2019 р. 

становили 3079,39 млн грн (94,46 % усіх доходів за спецфондами); 
 кошти, отримані з інших джерел власних надходжень (форма 4-2д), які 

у 2019 р. становили 180,41 млн грн (5,54 % усіх доходів за спецфондами). 
Для коштів, отриманих як плата за послуги, джерелами надходжень (форма 

№ 4-1д) в цілому по Україні були послуги, що надавалися бюджетними 
установами за їхньою основною діяльністю – 77,8 % доходів за цим напрямом; 
надходження від додаткової (господарської) діяльності – 21,1 %; від оренди 
майна бюджетних установ – 0,93 %; від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого) – 0,21 %.  

За послуги, що 
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установам згідно з їх 
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Стосовно коштів, отриманих із інших джерел власних надходжень (форма 
4-2д) слід зазначити, що в цілому по Україні вони формувалися за рахунок 
надходжень від одержаних благодійних внесків, грантів і дарунків – 62,9 % 
доходів за цим напрямом; надходжень від підприємств, організацій, фізичних 
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 6,3 %; 
надходжень від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних 
бюджетних коштів – 30,8 %. 

Варто додати, що для підвищення фінансової спроможності для 
проведення своєї діяльності ЗВО намагалися використовувати тимчасово вільні 
бюджетні кошти, розмістивши їх на депозитному рахунку. Утім, цей інструмент 
застосовували не всі із 44 зазначених ЗВО (табл. 4.1.1.4). 

 
Таблиця 4.1.1.4 

Доходи закладів вищої освіти від розміщення тимчасово вільних 
бюджетних коштів на депозитних рахунках у 2019 р. 

Назва закладу вищої освіти 

Доходи ЗВО вiд 
розмiщення на 

депозитних 
рахунках таких 

коштiв, грн 

Частка в загальних 
надходженнях від 

розміщення на 
депозитних 

рахунках таких 
коштів усіх ЗВО, % 

Національний юридичний університет 
України імені Ярослава Мудрого 7 296 466,0 22,54148 

Житомирський національний 
агроекологічний університет 3 857 549,0 11,9174 

Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 3 330 629,0 10,28954 

Національний університет «Запорізька 
політехніка» 2 834 601,0 8,757131 

Сумський державний університет 2 713 796,0 8,383919 
Одеський національний морський 
університет 2 201 425,0 6,801015 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 1 911 527,0 5,905415 

Національний університет харчових 
технологій 1 852 340,0 5,722562 

Національна металургійна академія України 1 339 866,0 4,139341 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 973 967,1 3,008944 

Луцький національний технічний університет 853 137,0 2,635656 
Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

826 811,0 2,554325 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 541 438,4 1,672703 

Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка 521 643,8 1,611551 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 506 341,8 1,564277 
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Назва закладу вищої освіти 

Доходи ЗВО вiд 
розмiщення на 

депозитних 
рахунках таких 

коштiв, грн 

Частка в загальних 
надходженнях від 

розміщення на 
депозитних 

рахунках таких 
коштів усіх ЗВО, % 

Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет 304 931,5 0,942046 

Вінницький національний технічний 
університет 264 114,2 0,815947 

Рівненський державний гуманітарний 
університет 177 041,1 0,546945 

Донбаська державна машинобудівна академія 61 438,35 0,189806 
Складено за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 

 
Отже, лише 19 із 44 ЗВО отримували подібні надходження, причому 

переважна частка таких надходжень припадала на перші ЗВО в переліку. 
Згідно з економічною класифікацією видатків державного бюджету, ЗВО 

здійснювали поточні видатки (видатки споживання), пов’язані з оплатою праці й 
нарахуваннями на заробітну плату, придбанням товарів і послуг, соціальним 
забезпеченням, та капітальні видатки (видатки розвитку), пов’язані з придбанням 
основного капіталу (закупівлею обладнання, предметів довгострокового 
користування, капітальним будівництвом, капітальним ремонтом), землі й 
нематеріальних активів, капітальними трансфертами.  

 
Рис. 4.1.1.4. Напрями витрачання коштів спецфонду загалом по всіх ЗВО  

за 2019 р., млн грн 
Побудовано за даними звітів із фінансово-господарської діяльності закладів вищої освіти 
України за 2019 р., поданих до Міністерства освіти і науки України. 

 
На рис. 4.1.1.4 показано найважливіші напрями загального витрачання 

коштів спецфонду вітчизняними ЗВО за 2019 р., серед яких найбільша частка 
припадає на оплату праці й нарахування на заробітну плату (2236,2 млн грн) та 
використання товарів і послуг (682,7 млн грн). Зокрема, остання стаття видатків 
детальніше включає в себе: оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
(272,1 млн грн), а також дослідження й розробки, окремі заходи з реалізації 

236,20

2 236,20

6,60

50,90

682,70
Капітальні видатки

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Соціальне забезпечення

Інші поточні видатки

Використання товарів і послуг



130 

державних програм (6,7 млн грн). Найменшу частку в усіх видатках становлять 
соціальне забезпечення (6,6 млн грн) та інші поточні видатки (50,9 млн грн). 

Саме за рахунок позабюджетних надходжень ЗВО має можливість 
розширювати свою діяльність, проводити навчання студентів понад державне 
замовлення, а також залучати більше кваліфікованих викладачів для 
забезпечення освітнього процесу. Таким чином, ефективність роботи ЗВО може 
визначатися, зокрема, його можливістю залучати додаткове фінансування та 
належним чином використовувати отримані фінансові ресурси. 

Проаналізуємо детальніше доходи й витрати за спецфондом (за формами 
бюджетної звітності 4-1 і 4-2) для 43 ЗВО.  

Загальні обсяги надходжень і витрат коштів спецфонду цих 43 ЗВО у 
2019 р. наведено в табл. 4.1.1.5. Виокремлено шість основних груп ЗВО: 
1) класичні університети; 2) технічні ЗВО; 3) технологічні ЗВО, будівництва та 
транспорту; 4) педагогічні, гуманітарні ЗВО, фізичного виховання і спорту, 
мистецтва та дизайну; 5) ЗВО права, економіки, управління, підприємництва й 
торгівлі; 6) аграрні ЗВО. 

 
Таблиця 4.1.1.5 

Надходження та витрати коштів спецфонду у 2019 р. 43 закладів вищої 
освіти, грн 

Назва закладу вищої освіти Усього доходів Усього витрат 

Класичні університети 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 684 299 547,70 645 744 320,20
Сумський державний університет 271 882 276,20 296 615 119,20
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 100 394 811,80 113 880 593,60
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 90 699 120,97 83 867 436,13
Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького 62 096 237,27 64 552 329,75
Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля 46 012 667,80 24 507 614,40
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 39 686 753,58 40 937 281,35
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка 36 073 931,36 31 786 967,78
Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського 27 695 418,28 26 951 309,23
Маріупольський державний університет 24 075 263,56 23 589 610,28

Технічні ЗВО 
Національна металургійна академія України 42 730 380,02 47 364 089,05 
Луцький національний технічний університет 35 371 145,67 35 225 181,92 
Вінницький національний технічний університет 42 673 778,18 45 587 760,48 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 136 259 918,70 148 611 250,20 
Національний університет «Запорізька політехніка» 77 312 080,47 72 507 770,72 
Одеський національний політехнічний університет 107 150 090,80 111 049 129,00 
Херсонський національний технічний університет 28 214 188,23 25 006 854,05 
Центральноукраїнський національний технічний університет 28 402 312,45 26 548 153,56 

Технологічні ЗВО, будівництва та транспорту 
Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 52 904 558,14 55 294 388,19 
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Назва закладу вищої освіти Усього доходів Усього витрат 
Донбаська державна машинобудівна академія 15 485 683,91 13 283 915,53 
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 10 302 059,06 10 171 833,92 
Національний університет харчових технологій 93 730 882,71 98 070 790,01 
Одеська державна академія будівництва та архітектури 50 650 944,71 52 718 408,95 
Одеський національний морський університет 79 888 866,39 72 027 319,48 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 58 993 213,51 55 416 218,66 

Педагогічні, гуманітарні ЗВО, фізичного виховання і спорту, мистецтва та дизайну
Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського 49 021 641,39 43 860 576,95
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 12 793 350,50 12 600 226,34
Рівненський державний гуманітарний університет 46 445 693,22 46 208 091,55
Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка 48 588 683,62 48 625 162,11
Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини 64 459 902,36 49 520 583,5
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 20 670 878,93 17 626 361,35
Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди 78 196 135,32 78 306 921,39
Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка 31 952 762,75 31 643 323,08

ЗВО права, економіки, управління, підприємництва й торгівлі 
Львівський інститут економіки і туризму 5 564 504,61 5 737 591,14
Національний юридичний університет України імені Ярослава 
Мудрого 220 548 531,60 212 113 625,2
Одеський національний економічний університет 36 274 717,27 44 309 942,49
Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця 94 372 509,44 98 154 845,58

Аграрні ЗВО
Вінницький національний аграрний університет 57 861 051,86 66 173 992,60
Дніпропетровський державний аграрно-економічний 
університет 46 166 844,33 45 546 798,21
Житомирський національний агроекологічний університет 61 947 930,17 57 605 587,05
Білоцерківський національний аграрний університет 81 263 265,09 74 621 833,06
Уманський національний університет садівництва 38 772 022,40 36 069 911,03
Харківська державна зооветеринарна академія 21 917 232,80 22 650 697,87

Разом 3 259 803 789,00 3 212 691 716,12
Складено за даними бюджетної звітності (форми 4-1д і 4-2д). 

 
Згідно з табл. 4.1.1.5, за 2019 р. із усіх джерел надійшло коштів на суму 

3 259 803 789,0 грн, було витрачено 3 212 691 716,12 грн, різниця між 
надходженнями й витратами становила 47 112 073,91 грн. 

У табл. 4.1.1.6 наведено більш детальну інформацію про розміщення 
тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках, що важливо з 
огляду на оцінювання ефективності управління фінансовими ресурсами ЗВО. 
Банківські депозити були єдиним напрямом інвестицій вільних фінансових 
коштів, які використовували ЗВО. Дані таблиці свідчать, що лише 19 зі 43 ЗВО 
отримували надходження за цим напрямом, решта не користувалися цим 
інструментом інвестування вільних фінансових коштів. 
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Таблиця 4.1.1.6 
Доходи закладів вищої освіти від розміщення тимчасово вільних коштів  

на депозитних рахунках у 2019 р. 

Назва закладу вищої освіти 
Кошти на 

депозитних 
рахунках, грн 

Частка  
в загальних 

доходах 
спецфонду, %

Національний юридичний університет України імені 
Ярослава Мудрого 7 296 466,0 22,5 

Житомирський національний агроекологічний університет 3 857 549,0 11,9 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 3 330 629,0 10,3 
Національний університет «Запорізька політехніка» 2 834 601,0 8,8 
Сумський державний університет 2 713 796,0 8,4 
Одеський національний морський університет 2 201 425,0 6,8 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 1 911 527,0 5,9 
Національний університет харчових технологій 1 852 340,0 5,7 
Національна металургійна академія України 1 339 866,0 4,1 
Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 973 967,1 3,0 

Луцький національний технічний університет 853 137,0 2,6 
Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 826 811,0 2,6 

Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля 541 438,4 1,7 

Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка 521 643,8 1,6 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 506 341,8 1,6 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний 
університет 304 931,5 0,9 

Вінницький національний технічний університет 264 114,2 0,8 
Рівненський державний гуманітарний університет 177 041,1 0,6 
Донбаська державна машинобудівна академія 61 438,35 0,2 
Складено за даними бюджетної звітності (форми 4-1д і 4-2д). 

 
Розглянемо витрати ЗВО з коштів спецфонду. Загалом, згідно з 

економічною класифікацією видатків державного бюджету, ЗВО здійснювали 
поточні видатки (видатки споживання), пов’язані з оплатою праці й 
нарахуваннями на заробітну плату, придбанням товарів і послуг, соціальним 
забезпеченням, та капітальні видатки (видатки розвитку), пов’язані з придбанням 
основного капіталу (закупівлею обладнання, предметів довгострокового 
користування, капітальним будівництвом, капітальним ремонтом), землі й 
нематеріальних активів, капітальними трансфертами.  

Варто зауважити, що ЗВО витрачають на поточні витрати майже всі 
зароблені впродовж року кошти. Проте деякі університети знаходять ресурси для 
фінансування видатків розвитку, незважаючи на хронічний дефіцит бюджетних 
і позабюджетних коштів. 

Більш об’єктивна оцінка ефективності витрат потребує додаткового 
аналізу, зокрема інших важливих складових функціонування ЗВО, серед яких: 
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чисельність студентів, загальна площа приміщень і земельних ділянок, наявність 
структурних наукових підрозділів, наявність баз практики, обсяги інших 
матеріальних та нематеріальних активів тощо. Порівняння всіх цих показників із 
рухом фінансових потоків дасть підстави для обґрунтованіших висновків про 
ефективність управління фінансовими ресурсами й наявними активами ЗВО. 

 
 
4.1.2. Аналіз рівня оплати праці науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти 
Для проведення розрахунків середньої заробітної плати науково-

педагогічних працівників ЗВО та її аналізу використано звітність за 2019 р., 
надану від ЗВО і сформовану відповідно до Порядку складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 
страхування103. 

Фінансування діяльності закладів вищої освіти здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів, коштів юридичних та фізичних осіб та доходів від основної 
та допоміжної господарської діяльності установи за бюджетними програмами 
КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» і КПКВ 2201280 
«Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка».  

Вихідними даними для виконання розрахунків середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників ЗВО за 2019 р. є такі форми фінансово-
економічної звітності: 

 форма 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального 
фонду»; 

 форма 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих 
як плата за послуги»; 

 форма 3-2 «Звіт про виконання плану по штатах і контингентах 
закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів». 

Дослідження проведено для ЗВО, підпорядкованих МОН, за такими 
показниками, як фактичні видатки на оплату праці та нарахування на неї для 
працівників ЗВО за 2019 р. і середньорічна кількість ставок науково-
педагогічного персоналу станом на 1 січня2020 р. (загальний та спеціальний 
фонди). 

Аналіз проведено в рамках чотирьох основних груп ЗВО, запропонованих 
директоратом фахової передвищої, вищої освіти МОН: 

- ЗВО міста Києва; 

                                                            
103 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
«Подання фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10; Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в 
державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 «Подання фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17. 
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- ЗВО університетських міст (Харкова, Дніпра, Одеси, Львова); 
- ЗВО в обласних центрах; 
- ЗВО в інших містах. 
Результати розрахунків наведено для всіх ЗВО, незважаючи на отримані в 

окремих випадках некоректні дані.  
 
 

Аналіз середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників  
за групами закладів вищої освіти 

Отримані розрахункові дані свідчать, що середня заробітна плата в 
розрахунку на одну середньорічну ставку науково-педагогічних працівників 
(НПП) у цілому по Україні у 2019 р. за рахунок загального фонду становила 
13 360,5 грн, спеціального фонду – 10 395,64 грн (рис. 4.1.2.1). Як видно, середня 
заробітна плата НПП за загальним фондом вища, ніж за спеціальним, зокрема в 
цілому по Україні на 28,5 %, у групі ЗВО м. Києва – на 36,7 %, університетських 
міст – на 23 %, обласних центрів – на 18,9 %, інших міст – на 54,3 %. 

Рис. 4.1.2.1. Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  
у 2019 р. за групами закладів вищої освіти, загальний і спеціальний 

фонди, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
За загальним фондом серед груп ЗВО найбільша середня заробітна плата 

НПП у 2019 р. була в закладах м. Києва (17 181,05 грн), що на 28,6 % вище 
середньої по Україні. По інших групах середня зарплата менша від середньої по 



135 

Україні та становить у ЗВО університетських міст 12 881,7 грн (на 3,6 % менше); 
у ЗВО, які розташовані в містах – обласних центрах, – 11 749,29 грн (на 12,1 % 
менше); у ЗВО інших міст – 11 672,81 грн (на 13 % менше). 

За спеціальним фондом серед груп ЗВО найбільша середня заробітна плата 
НПП у 2019 р. була в закладах м. Києва (12 567,94 грн) і університетських міст 
(10 470,38 грн), тобто на 20,9 та 7,2 % вища за середню по Україні. У групі ЗВО, 
які розташовані в обласних центрах, цей показник становив 9883,59 грн, в інших 
містах – 7563,42 грн, що менше від середнього по Україні на 4,9 і 27,2 % 
відповідно. 

На рис. 4.1.2.2 відображено максимальні, середні й мінімальні значення 
середньої зарплати НПП за рахунок коштів загального фонду у 2019 р. за 
групами ЗВО. Співвідношення максимальної й мінімальної середньої зарплати 
серед ЗВО за групами таке: Київ – 2,14 раза, університетські міста – 2,18, обласні 
центри – 1,77, інші міста – 1,88 раза. 
 

 
Рис. 4.1.2.2. Мінімальні, максимальні та середні значення середньої 

заробітної плати науково-педагогічних працівників за групами закладів 
вищої освіти (загальний фонд) у 2019 р., грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

На рис. 4.1.2.3 наведено максимальні, середні й мінімальні значення 
середньої заробітної плати в розрахунку на одну середньорічну ставку НПП за 
рахунок коштів спеціального фонду у 2019 р. у розрізі груп ЗВО. Як видно, 
максимальна середня зарплата в Україні за рахунок коштів спеціального фонду 
зафіксована в групі ЗВО Києва, а мінімальна – університетських міст.  
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Рис. 4.1.2.3. Максимальні, середні та мінімальні значення середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 

в розрізі груп (спеціальний фонд) у 2019 р., грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Розглянемо показники середньої заробітної плати в розрахунку на одну 
середньорічну ставку НПП із коштів загального фонду в розрізі кожного ЗВО за 
визначеними групами.  

 
 
Заклади вищої освіти міста Києва (загальний фонд) 
До цієї групи віднесено 19 ЗВО, що розташовані в Києві (табл. 4.1.2.1). 

Таблиця 4.1.2.1 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 

вищої освіти Києва у 2019 р., загальний фонд, грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка КНУ ім. Т. Шевченка 22 991,56 

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 

КПІ ім. І. Сікорського 22 454,66 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України НУБіП України 20 746,53 

Державний університет телекомунікацій ДУТ 15 254,42 
Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 

НПУ  
ім. М. П. Драгоманова 14 119,24 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Державний університет інфраструктури та 
технологій ДУІТ 13 730,23 

Національний авіаційний університет НАУ 13 428,50 
Національний транспортний університет НТУ 13 389,72 
Київський національний лінгвістичний 
університет КНЛУ 12 624,41 

Національний університет «Києво-
Могилянська академія» НаУКМА 12 509,56 

Київський національний університет 
будівництва і архітектури КНУБА 12 487,56 

Київський національний торговельно-
економічний університет КНТЕУ 12 477,97 

Національний університет харчових 
технологій НУХТ 12 217,76 

Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана КНЕУ ім. В. Гетьмана 11 660,11 

Київський національний університет 
технологій та дизайну КНУТД 11 196,44 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України НУФВСУ 11 033,26 

Таврійський національний університет імені 
В. I. Вернадського 

ТНУ ім. В. І. 
Вернадського 10 977,99 

Київська державна академія декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука 

КДАДПМД ім. 
М. Бойчука 10 766,62 

Університет банківської справи Університет банківської 
справи 10 724,01 

Середня по групі ЗВО  17 181,05 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Розподіл середньої заробітної плати НПП за бюджетні кошти групи ЗВО, 

що розташовані в Києві, наведено на рис. 4.1.2.4.  
Як свідчать дані табл. 4.1.2.1 і рис. 4.1.2.4, найвища середня заробітна 

плата НПП була в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (22 991,56 грн), Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (22 454,66 грн) та 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(20 746,53 грн), що на 21–34 % більше за середнє значення по групі, а найнижча – 
в Університеті банківської справи (10 724,01 грн), Київській державній академії 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
(10 766,62 грн), Таврійському національному університеті імені В. І. Вернад-
ського (10 977,99 грн), показники яких на 36–37,6 % менші за середнє значення 
по групі. В усіх інших ЗВО м. Києва цей показник коливається від 11 тис. до 
15 тис. грн, що також менше середнього значення по групі. 
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Рис. 4.1.2.4. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в Києві (загальний 

фонд, середня ЗП по групі – 17 181,05 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Щодо розподілу ЗВО цієї групи за контингентами, то 21,1 % мають 
приведений контингент студентів до 1000 осіб, 15,8 % – від 1000 до 2000 осіб, 
42,1 % – від 2000 до 4000 осіб, 21 % – понад 7000 осіб. 
 
 

Заклади вищої освіти, розташовані в університетських містах 
(загальний фонд) 

У табл. 4.1.2.2 наведено дані щодо розрахованої середньої заробітної плати 
НПП у розрахунку на одну середньорічну ставку в університетських містах, 
зокрема в Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові. Це найчисленніша група, до якої 
віднесено 52 ЗВО. 

Таблиця 4.1.2.2 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 

вищої освіти університетських міст у 2019 р., загальний фонд, грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого НЮУ ім. Я. Мудрого 27 716,03 

Одеський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ 24 112,50 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ 18 397,75 

Національний лісотехнічний університет 
України НЛТУ України 17 244,26 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

ХНТУСГ 15 473,25 

ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 

Університет Ушинського 14 945,84 

Харківська державна зооветеринарна 
академія ХДЗВА 14 780,25 

Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 14 654,30 
Львівський національний аграрний 
університет Львівський НАУ 14 596,93 

Одеська національна академія харчових 
технологій ОНАХТ 14 502,24 

Український державний хіміко-
технологічний університет УДХТУ 14 410,84 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця ХНЕУ ім. С. Кузнеця 14 169,68 

Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара ДНУ ім. О. Гончара 13 762,03 

Одеський національний економічний 
університет ОНЕУ 13 751,83 

Університет митної справи та фінансів УМСФ 13 714,94 
Одеський державний екологічний 
університет ОДЕКУ 13 509,04 

Українська академія друкарства УАД 13 453,15 
Придніпровська державна академія 
будівництва і архітектури ПДАБА 13 301,93 

Львівський державний університет 
фізичної культури імені Івана Боберського ЛДУФК ім. І. Боберського 13 048,84 

Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості ОДАТРЯ 12 906,85 

Дніпровський державний технічний 
університет ДДТУ 12 852,90 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет ХНАДУ 12 789,97 

Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 

Каразінський  
університет 12 766,42 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» НТУ «ХПІ» 12 765,17 

Український державний університет 
залізничного транспорту УкрДУЗТ 12 703,26 

Національна металургійна академія 
України НМетАУ 12 673,88 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Українська інженерно-педагогічна 
академія УІПА 12 642,79 

Одеська національна академія зв’язку 
імені О. С. Попова ОНАЗ ім. О. С. Попова 12 613,32 

Харківський державний університет 
харчування та торгівлі ХДУХТ 12 450,02 

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури ХНУБА 12 431,27 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 12 418,94 

Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

ХАІ ім. М. Є. Жуковського 12 400,33 

Одеський національний політехнічний 
університет ОНПУ 12 393,43 

Львівський національний університет 
імені Iвана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 12 360,68 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна 12 331,87 

Харківський національний аграрний 
університет імені В. В. Докучаєва 

Харківський НАУ 
ім. В. В. Докучаєва 12 125,18 

Харківський національний університет 
міського господарства імені 
О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 12 034,19 

Національний університет «Львівська 
політехніка» Львівська політехніка 12 017,49 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова ОНУ ім. І. І. Мечникова 11 857,66 

Дніпровський державний аграрно-
економічний університет ДДАЕУ 11 726,65 

Національний університет «Одеська 
юридична академія» НУ «ОЮА» 11 623,15 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки ХНУРЕ 11 526,35 

Національний університет «Одеська 
морська академія» НУ «ОМА» 11 421,45 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури ОДАБА 11 416,02 

Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту ПДАФКіС 11 277,89 

Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 11 275,52 

Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ 11 188,48 
Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. 
С. З. Гжицького 11 184,36 

Одеський національний морський 
університет ОНМУ 11 173,81 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв ХДАДМ 10 670,73 

Харківська державна академія фізичної 
культури ХДАФК 10 506,56 

Одеський державний аграрний 
університет ОДАУ 10 403,64 

Середня по групі ЗВО  12 881,70 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Як видно з табл. 4.1.2.2, серед ЗВО, що розташовані в університетських 

містах, найвища середня заробітна плата НПП за бюджетні кошти була в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(27 716,03 грн), Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ 
(24 112,50 грн), Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ 
(18 397,75 грн), Національному лісотехнічному університеті України 
(17 244,26 грн), що в 1,5–2 рази більше середнього значення по цій групі ЗВО, а 
найнижча – в Одеському державному аграрному університеті (10 403,64 грн), 
Харківській державній академії фізичної культури (10 506,56 грн), Харківській 
державній академії дизайну і мистецтв (10 670,73 грн), що менше середнього 
значення на 17–19 %. У всіх інших ЗВО, що розташовані в університетських 
містах, цей показник коливається від 11 тис. до 15 тис. грн, із них у переважній 
частині (36,5 %) ЗВО він становить від 12 тис. до 13 тис. грн. 

У 38,5 % ЗВО цієї групи середня заробітна плата перевищує середнє 
значення по групі. Досить високою середня зарплата була в Одеському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету та Харківському торговельно-економічному 
інституті Київського національного торговельно-економічного університету з 
незначним приведеним контингентом студентів (68,2 і 140,3 особи) та 
середньорічною чисельністю науково-педагогічних працівників 5,4 і 15,3 ставки 
відповідно.  

У зв’язку з великою кількістю ЗВО в цій групі (52 од.) для наочності 
графічного сприйняття результатів побудовано три графіки (рис. 4.1.2.5–4.1.2.7) 
щодо розподілу середньої заробітної плати залежно від приведеного 
контингенту студентів у цих закладах освіти (до 1000 осіб, від 1000 до 2000 осіб, 
понад 2000 осіб). 

Як свідчать дані рис. 4.1.2.5, за приведеним контингентом до однієї тисячі 
студентів середня заробітна плата НПП, що перевищує середнє значення по групі 
університетських міст (понад 12 881,70 грн), фіксується у восьми ЗВО.  
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Рис. 4.1.2.5. Розподіл середньої заробітної плати в закладах вищої освіти, 
що розташовані в університетських містах, із приведеним контингентом  

до 1 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП по групі – 12 881,70 грн)  
у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.2.6. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в університетських 

містах, із приведеним контингентом від 1 000 до 2 000 осіб (загальний фонд, 
середня ЗП по групі – 12 881,70 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Як видно з рис. 4.1.2.6, у 10 ЗВО з приведеним контингентом студентів від 
1000 до 2000 осіб середня заробітна плата перевищує середнє значення по групі. 

На рис. 4.1.2.7 відображено середню заробітну плату НПП ЗВО з 
приведеним контингентом понад 2000 осіб. Вищою за середнє значення по групі 
вона є у двох ЗВО. 

 
Рис. 4.1.2.7. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 

працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в університетських 
містах, із приведеним контингентом понад 2 000 осіб (загальний фонд, 

середня ЗП по групі – 12 881,70 грн) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Таким чином, ЗВО групи університетських міст за приведеним 

контингентом студентів розподілені так: 32,7 % ЗВО з контингентом до 1000 
осіб, 42,3 % – від 1000 до 2000 осіб, 25 % – понад 2000 осіб. 

Далі проведено аналіз середньої заробітної плати НПП у ЗВО за кожним 
університетським містом. 

 
 
Заклади вищої освіти, розташовані в місті Дніпрі (загальний фонд) 
У табл. 4.1.2.3 та на рис. 4.1.2.8 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП 10 ЗВО, що розташовані в Дніпрі. 
Таблиця 4.1.2.3 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в Дніпрі, у 2019 р. (загальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 14 410,84 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. Гончара 13 762,03 

Університет митної справи та фінансів УМСФ 13 714,94 
Придніпровська державна академія 
будівництва і архітектури 

ПДАБА 13 301,93 

Дніпровський державний технічний 
університет 

ДДТУ 12 852,90 

Національна металургійна академія України НМетАУ 12 673,88 
Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна 

12 331,87 

Дніпровський державний аграрно-
економічний університет 

ДДАЕУ 11 726,65 

Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 11 277,89 

Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 

11 275,52 

Середня по місту  12 752,70 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 

Рис. 4.1.2.8. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в Дніпрі (загальний 

фонд, середня ЗП по місту – 12 752,70 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Для ЗВО цього міста середня заробітна плата на 1 % менша, ніж по групі 
університетських міст, і на 4,6 %, ніж середнє значення по Україні. Найвища 
середня заробітна плата НПП у Дніпрі була в Українському державному хіміко-
технологічному університеті (14 410,84 грн), що більше від середнього значення 
по місту на 13 %, а найнижча – в Придніпровській державній академії фізичної 
культури і спорту (11 277,89 грн) і Національному технічному університеті 
«Дніпровська політехніка» (11 275,52 грн), що на 11,6 % менше за середнє 
значення по місту.  

У цілому ЗВО Дніпра характеризуються рівномірним розподілом 
середньої заробітної плати НПП і приведеним контингентом переважно до 2000 
осіб. 

Слід зазначити, що лише в трьох ЗВО Дніпра середня заробітна плата 
перевищила середню по Україні, а саме: в Українському державному хіміко-
технологічному університеті (на 7,9 %), Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара (на 3 %) та Університеті митної справи і 
фінансів (на 2,7 %). В інших закладах міста середня зарплата менша за середню 
по Україні, й різниця між ними коливається від 0,4 до 15,6 %. 

 
 
Заклади вищої освіти, розташовані в місті Львові (загальний фонд) 
У табл. 4.1.2.4 та на рис. 4.1.2.9 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП у дев’яти ЗВО, розташованих в університетському Львові. 
Таблиця 4.1.2.4 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані у Львові, у 2019 р. (загальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний лісотехнічний університет 
України 

НЛТУ України 17 244,26 

Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 14 654,30 
Львівський національний аграрний 
університет 

Львівський НАУ 14 596,93 

Українська академія друкарства УАД 13 453,15 
Львівський державний університет 
фізичної культури імені Івана Боберського

ЛДУФК ім. І. Боберського 13 048,84 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана Франка 12 360,68 

Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львівська політехніка 12 017,49 

Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ 11 188,48 
Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. 
С. З. Гжицького 

11 184,36 

Середня по місту  12 440,19 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 4.1.2.9. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані у Львові  

(загальний фонд, середня ЗП по місту – 12 440,19 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

У ЗВО цього міста середня заробітна плата НПП на 3,4 % менша, ніж по 
групі університетських міст, і на 6,9 %, ніж середнє значення по Україні, та є 
найнижчою серед таких міст. 

З-поміж дев’яти ЗВО Львова найвища середня зарплата в Національному 
лісотехнічному університеті України (17 244,26 грн), яка на 38,6 % більша від 
середнього значення по місту, а найнижча – у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького 
(11 184,36 грн), що на 10,1 % менша за середнє значення по місту. 

Найбільший приведений контингент студентів серед ЗВО Львова 
зафіксовано в Національному університеті «Львівська політехніка» 
(11 782,6 осіб) і Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(9 813,8 осіб). 
 
 

Заклади вищої освіти, розташовані в місті Одесі (загальний фонд) 
У табл. 4.1.2.5 та на рис. 4.1.2.10 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП у 14 ЗВО, розташованих в Одесі. 
Для ЗВО Одеси середня заробітна плата на 3,3 % нижча від середнього 

значення по групі університетських міст та на 6,7 % від середнього по Україні.  
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Таблиця 4.1.2.5 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в Одесі, у 2019 р. (загальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Одеський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ 24 112,50 

ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 

Університет Ушинського 14 945,84 

Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 14 502,24 

Одеський національний економічний 
університет 

ОНЕУ 13 751,83 

Одеський державний екологічний 
університет 

ОДЕКУ 13 509,04 

Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ 12 906,85 

Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова 

ОНАЗ ім. О. С. Попова 12 613,32 

Одеський національний політехнічний 
університет 

ОНПУ 12 393,43 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 

ОНУ ім. І. І. Мечникова 11 857,66 

Національний університет «Одеська 
юридична академія» 

НУ «ОЮА» 11 623,15 

Національний університет «Одеська 
морська академія» 

НУ «ОМА» 11 421,45 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 

ОДАБА 11 416,02 

Одеський національний морський 
університет 

ОНМУ 11 173,81 

Одеський державний аграрний університет ОДАУ 10 403,64 
Середня по місту  12 460,94 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Із 14 ЗВО міста найвища середня заробітна плата розрахована для 
Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету (24 112,5 грн), що майже вдвічі (на 
93,5 %) більша за середнє значення по місту та на 80,5 % вища від середньої 
зарплати по Україні. Приведений контингент студентів цього ЗВО становить 
68,2 особи, а середньорічна кількість ставок НПП – 5,4. Найнижча середня 
зарплата – в Одеському державному аграрному університеті (10 403,64 грн), що 
на 16,5 % менша від середнього значення по місту.  

У семи ЗВО (50 %) Одеси середня заробітна плата НПП перевищує середнє 
значення по місту. 
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Рис. 4.1.2.10. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в Одесі (загальний 

фонд, середня ЗП по місту – 12 460,94 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

Заклади вищої освіти, розташовані в місті Харкові (загальний фонд) 
У табл. 4.1.2.6 та на рис. 4.1.2.11 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП у 19 ЗВО, розташованих у Харкові. 
Таблиця 4.1.2.6 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в Харкові, у 2019 р. (загальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. Мудрого 27 716,03 

Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ 18 397,75 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

ХНТУСГ 15 473,25 

Харківська державна зооветеринарна академія ХДЗВА 14 780,25 
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 14 169,68 
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Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

ХНАДУ 12 789,97 

Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

Каразінський  
університет 

12 766,42 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 12 765,17 

Український державний університет 
залізничного транспорту 

УкрДУЗТ 12 703,26 

Українська інженерно-педагогічна академія УІПА 12 642,79 
Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

ХДУХТ 12 450,02 

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 12 431,27 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. 
Г. С. Сковороди 

12 418,94 

Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

ХАІ ім. 
М. Є. Жуковського 

12 400,33 

Харківський національний аграрний 
університет імені В. В. Докучаєва 

Харківський НАУ  
ім. В. В. Докучаєва 

12 125,18 

Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова 

ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова 

12 034,19 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 526,35 

Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв 

ХДАДМ 10 670,73 

Харківська державна академія фізичної 
культури 

ХДАФК 10 506,56 

Середня по місту  13 503,35 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середня заробітна плата на 4,8 % вище від середньої 
по групі університетських міст та на 1,1 % від середнього значення по Україні. 
Варто зауважити, що серед університетських міст Харків має найвищу середню 
заробітну плату НПП у ЗВО. 

З-поміж 19 ЗВО міста найвищу середню заробітну плату зафіксовано в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(27 716,03 грн), що на 105,3 %, тобто більш ніж удвічі, перевищує середню 
зарплату в Харкові та на 107,4 % – середню по Україні. А найнижчі показники 
мають Харківська державна академія фізичної культури (10 506,56 грн) і 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (10 670,73 грн), які менші від 
середнього значення по місту на 22,2 та 21 % відповідно. 

У трьох ЗВО Харкова з найбільшим приведеним контингентом студентів 
(понад 4000 осіб) майже однакова середня зарплата, а саме: в Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (12 765,17 грн), 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (12 766,42 грн), 
Харківському національному університеті радіоелектроніки (11 526,35 грн). 
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Рис. 4.1.2.11. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в Харкові 

(загальний фонд, середня ЗП по місту – 13 503,35 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Отже, із чотирьох університетських міст найвища середня заробітна плата 
у ЗВО Харкова (13 503,35 грн), а три інших мають менші показники, ніж середні 
значення по групі, зокрема Дніпро – 12 752,70 грн, Одеса – 12 460,94 грн, Львів – 
12 440,19 грн. 

 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах 
(загальний фонд) 

У табл. 4.1.2.7 наведено дані щодо середньої заробітної плати НПП у ЗВО, 
що розташовані в обласних центрах. До цієї групи віднесено 46 ЗВО. 

Таблиця 4.1.2.7 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  

у закладах вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах, 
у 2019 р. (загальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Ужгородський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

УТЕІ КНТЕУ 16 501,04 

Чернівецький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

Чернівецький ТЕІ КНТЕУ 15 722,40 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 14 691,86 

Донецький національний університет 
імені Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. Стуса 14 422,42 

Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Полтавська політехніка 
ім. Кондратюка 

14 415,88 

Вінницький національний аграрний 
університет 

ВНАУ 14 138,11 

Полтавська державна аграрна академія** ПДАА 13 498,73 
Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ВТЕІ КНТЕУ 12 953,95 

Миколаївський національний аграрний 
університет 

МНАУ 12 709,65 

Рівненський державний гуманітарний 
університет 

РДГУ 12 633,16 

Національний університет водного 
господарства та природокористування 

НУВГП 12 485,66 

ДВНЗ «Запорізький національний 
університет» 

ЗНУ 12 445,84 

Житомирський національний 
агроекологічний університет 

ЖНАЕУ 12 387,80 

Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 

МНУ  
ім. В. О. Сухомлинського 

12 239,20 

Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Чернігівський колегіум 12 111,43 

Херсонський державний університет ХДУ 12 058,74 
Херсонський державний аграрний 
університет* 

ХДАУ 11 999,80 

Ужгородський національний університет УжНУ 11 993,11 
Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Т. Короленка 

ПНПУ ім. В. Т. Короленка 11 931,45 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 

ЦДПУ ім. В. Винниченка 11 893,17 

Сумський національний аграрний 
університет 

Сумський НАУ 11 787,53 

Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Черкаський НУ  
ім. Б. Хмельницького 

11 772,33 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича 11 769,34 

Закарпатська академія мистецтв ЗАМ 11 711,45 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 11 705,23 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

ЧНУ ім. П. Могили 11 665,08 

Луцький національний технічний 
університет 

Луцький НТУ 11 618,46 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня 

заробітна плата 
Національний університет «Запорізька 
політехніка» 

Запорізька політехніка 11 612,27 

Державний університет «Житомирська 
політехніка» 

Житомирська політехніка 11 601,43 

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки 

СНУ ім. Л. Українки 11 494,08 

Черкаський державний технологічний 
університет 

ЧДТУ 11 363,88 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

ПНУ ім. В. Стефаника 11 317,29 

Вінницький національний технічний 
університет 

ВНТУ 11 112,33 

Херсонський національний технічний 
університет 

ХНТУ 11 087,68 

Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

НУК ім. адм. Макарова 11 075,60 

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

ЦНТУ 11 070,08 

Хмельницький національний університет Хмельницький НУ 11 029,09 
Національний університет «Чернігівська 
політехніка» 

Чернігівська політехніка 10 980,98 

Тернопільський національний 
економічний університет 

ТНЕУ 10 980,47 

Житомирський державний університет 
імені Iвана Франка 

ЖДУ ім. І. Франка 10 974,67 

Сумський державний університет СумДУ 10 777,81 
Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка 10 617,41 

Херсонська державна морська академія ХДМА 10 288,92 
Тернопільський національний технічний 
університет імені Iвана Пулюя 

ТНТУ ім. І. Пулюя 10 266,56 

Льотна академія Національного 
авіаційного університету 

Льотна академія НАУ 10 029,66 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла 
Коцюбинського 

ВДПУ ім. М. Коцюбинського 9302,80 

Середня по групі ЗВО  11 749,29 

* Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.02.2020 № 210, 
перейменовано в Херсонський державний аграрно-економічний університет. 
** Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.10.2020 № 1283 перейменовано 
в Полтавський державний аграрний університет.  
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня заробітна плата НПП у ЗВО, що розташовані в обласних центрах, 

становить 11 749,29 грн, тобто на 12,1 % менше від середнього значення по 
Україні. 

У цій групі найвищу середню зарплату зафіксовано в Ужгородському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
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економічного університету (16 501,04 грн) та Чернівецькому торговельно-
економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 
університету (15 722,40 грн), яка більша за середнє значення по групі на 40,4 і 
33,8 % відповідно. Ці два ЗВО характеризуються незначним приведеним 
контингентом студентів – 17,2 і 171,3 особи відповідно, а також невеликою 
середньорічною кількістю ставок НПП – 3,8 та 20,5 ставки відповідно. 

Найнижча середня зарплата – у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського (9302,80 грн), Льотній академії 
Національного авіаційного університету (10 029,66 грн). 

З-поміж ЗВО цієї групи 50 % мають середню заробітну плату вищу від 
середнього значення по групі, а найчисельнішою групою (45,7 %) є ЗВО із 
середньою зарплатою від 11 тис. до 12 тис. грн. 

Розподіл середньої заробітної плати НПП за бюджетні кошти групи ЗВО, 
що розташовані в містах – обласних центрах, наведено на рис. 4.1.2.12 і 4.1.2.13. 
Так, дані рис. 4.1.2.12 свідчать, що майже половина ЗВО цієї групи мають 
приведений контингент до 2000 осіб і найбільшу кількість ЗВО (28,3 %) із 
середньою зарплатою, яка перевищує середню по групі. 

Рис. 4.1.2.12. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в обласних центрах, 

із приведеним контингентом до 2 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП  
по групі – 11 749,29 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Як видно з рис. 4.1.2.13, у чотирьох найбільших ЗВО (з приведеним 

контингентом понад 3500 осіб) цієї групи майже однакова середня заробітна 
плата НПП, а саме: в Національному університеті «Запорізька політехніка» 
(11 612,27 грн; приведений контингент – 4494,1 особи), Ужгородському 
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національному університеті (11 993,11 грн; 4205,8 особи), Сумському 
державному університеті (10 777,81 грн; 4164,3 особи), Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки (11 494,08 грн; 3822,3 особи).  
 

Рис. 4.1.2.13. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в обласних центрах, 
із приведеним контингентом понад 2 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП 

по групі – 11 749,29 грн) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
За приведеним контингентом студентів ЗВО цієї групи розподіляються 

таким чином: до 1000 осіб – 13 % ЗВО; від 1000 до 2000 осіб – 34,8 %; від 2000 
до 3000 осіб – 39,1 %; понад 3000 осіб – 13,1 % ЗВО. 
 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в інших містах (загальний 
фонд) 

У табл. 4.1.2.8 наведено дані щодо середньої заробітної плати НПП у 
35 ЗВО, розташованих в інших містах.  

Таблиця 4.1.2.8 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  

у закладах вищої освіти, що розташовані в інших містах, у 2019 р. 
(загальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Криворізький економічний інститут 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ  
ім. В. Гетьмана» 

15 520,81 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Донецький національний технічний 
університет 

ДонНТУ 14 757,54 

Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя 

НДУ ім. М. Гоголя 14 277,88 

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

ВП НУБіП «НАТІ» 13 818,58 

Маріупольський державний університет Маріупольський ДУ 13 602,69 
Донецький державний університет 
управління 

Дон ДУУ 13 434,89 

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Iвана Франка 

Дрогобицький ДПУ  
ім. І. Франка 

12 913,31 

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут» 

ВП НУБіП «БАТІ» 12 812,41 

Приазовський державний технічний 
університет 

ПДТУ 12 807,36 

Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 

СНУ ім. В. Даля 12 711,75 

Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 

ДонНУЕТ 12 686,54 

Криворізький національний університет КНУ 12 610,74 
Мукачівський державний університет Мукачівський ДУ 12 480,81 
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 

КрНУ  
ім. М. Остроградського 

12 282,05 

Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного 

ТДАТУ 12 274,39 

Уманський національний університет 
садівництва 

Уманський НУС 12 080,87 

Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Iвана Огієнка 

К-ПНУ ім. І. Огієнка 11 937,31 

Подільський державний аграрно-
технічний університет 

ПДАТУ 11 798,80 

ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

ДДПУ 11 763,88 

Донбаська державна машинобудівна 
академія 

ДДМА 11 400,02 

Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» 11 358,78 

Косівський інститут прикладного та 
декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв 

КосівІПДМ ЛНАМ 11 306,62 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди»* 

Переяслав-Хмельницький 
ДПУ ім. Г. Сковороди 

11 270,21 

Національний університет «Острозька 
академія» 

НУ «Острозька академія» 11 080,05 

Бердянський державний педагогічний 
університет 

БДПУ 11 070,81 

Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 

ІДГУ 11 062,60 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

МДПУ ім. Б. Хмельницького 11 057,94 

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка 

Глухівський НПУ  
ім. О. Довженка 

10 912,19 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

Уманський педуніверситет 
ім. П. Тичини 

10 752,47 

Азовський морський інститут 
Національного університету «Одеська 
морська академія» 

АМІ НУ «ОМА» 10 611,39 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 

БНАУ 10 585,57 

Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

ЛНУ ім. Т. Шевченка 9438,69 

Криворізький державний педагогічний 
університет 

КДПУ 9411,88 

Луганський національний аграрний 
університет 

ЛНАУ 9130,01 

Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури 

ДонНАБА 8257,45 

Середня по групі ЗВО  11 672,81 
* Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 перейменовано в 
Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня заробітна плата НПП у ЗВО, що розташовані в інших містах, 

становить 11 672,81 грн, що на 12,6 % менше від середнього значення по Україні 
(13 360,85 грн).  

На рис. 4.1.2.14 і 4.1.2.15 відображено дані щодо середньої заробітної 
плати у ЗВО, розташованих в інших містах, та приведений контингент студентів 
у них. Характерною ознакою цієї групи є те, що 40 % ЗВО мають приведений 
контингент студентів до 1000 осіб; 42,9 % – від 1000 до 2000 осіб; 17,1 % – понад 
2000 осіб. 

 



157 

Рис. 4.1.2.14. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в інших містах,  

із приведеним контингентом до 1000 осіб (загальний фонд,  
середня ЗП по групі – 11 672,81 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.2.15. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у ЗВО, що розташовані в інших містах,  

із приведеним контингентом понад 1000 осіб (загальний фонд,  
середня ЗП по групі – 11 672,81 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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У цій групі найвища середня заробітна плата в Криворізькому 
економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» – 15 520,81 грн (приведений контингент – 
140,5 особи, середньорічна кількість ставок НПП – 21,4). Наразі зазначений ЗВО 
перебуває у стані реорганізації й об’єднання з Криворізьким металургійним 
інститутом, який є структурним підрозділом Національної металургійної 
академії України. 

Найнижча середня зарплата була в Донбаській національній академії 
будівництва і архітектури – 8257,45 грн), що на 29,3 % менше від середньої по 
групі. 

У 19 ЗВО (54,3 %), розташованих в інших містах, середня зарплата 
перевищує середнє значення по групі, зокрема в Донецькому національному 
технічному університеті (14 757,54 грн) і Ніжинському державному університеті 
імені Миколи Гоголя (14 277,88 грн). 

Варто зауважити, що в найбільших за приведеним контингентом ЗВО цієї 
групи середня зарплата НПП менша від середнього значення по групі, а саме: в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
(10 752,47 грн; приведений контингент – 2994,5 особи); ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
(11 270,21 грн; 2494,2 особи); Луганському національному аграрному 
університеті (9130,01 грн; 2302,8 особи). 

Таким чином, у групі ЗВО, що розташовані в м. Києві, спостерігається 
найбільша середня заробітна плата науково-педагогічних працівників за кошти 
загального фонду (17 181,05 грн), яка на 28,6 % перевищує середнє значення 
цього показника по Україні. В усіх інших групах середня зарплата менша за 
середню по Україні та становить: у ЗВО університетських міст – 12 881,7 грн (на 
3,6 % менше); у ЗВО, розташованих у містах – обласних центрах, – 11 749,29 грн 
(на 12,1 % менше); у ЗВО інших міст – 11 672,81 грн (на 13 % менше).  

Разом із тим у кожній групі є ЗВО з найвищими й найнижчими значеннями 
середньої заробітної плати НПП. Так, для групи ЗВО Києва співвідношення 
максимального та мінімального значення середньої зарплати становить 
2,14 раза, для ЗВО університетських міст – 2,18, для ЗВО в містах – обласних 
центрах – 1,77, для ЗВО в інших містах – 1,88 раза. 

У межах дослідження проведено аналіз середньої заробітної плати НПП у 
регіональному розрізі (рис. 4.1.2.16). 
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Рис. 4.1.2.16. Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  

у регіональному розрізі (загальний фонд, середня ЗП по Україні – 
13 360,85 грн) у 2019 р, осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать наведені дані, найбільша середня заробітна плата НПП у місті 
Києві – 17 181,05 грн (приведений контингент – 76 833,9 особи; середньорічна 
кількість ставок НПП – 10 034,59). Далі йдуть Харківська (13 418,26 грн; 
41 995,8 особи; 5524,75 ставки), Полтавська (13 054,58 грн; 6275,1 особи; 
819,07 ставки), Івано-Франківська (12 666,05 грн; 5883,5 особи; 808,81 ставки), 
Львівська (12 470,23 грн; 30 720,2 особи; 4806,58 ставки), Дніпропетровська 
(12 482,73 грн; 23 030,9 особи; 3110,15 ставки), Одеська (12 407,04 грн; 
19 161,7 особи; 2612,56 ставки), Донецька (12 453,27 грн; 8342 особи; 1031,97 
ставки) області.  

В інших областях спостерігається рівномірний розподіл середньої 
заробітної плати НПП (від 10 тис. до 12 тис. грн) і контингенту студентів (від 
4600 до 11 000 осіб).  

Згідно з розподілом приведеного контингенту студентів за регіонами 
(рис. 4.1.2.17), найбільший контингент зосереджений у місті Києві (23,81 %), 
Харківській (13,01 %), Львівській (9,52 %), Дніпропетровській (7,14 %), 
Одеській (5,94 %) і Запорізькій (3,59 %) областях. В інших регіонах цей показник 
коливається від 1,31 до 2,93 %. 
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Рис. 4.1.2.17. Розподіл приведеного контингенту студентів  

за регіонами України на 1 жовтня 2019 р., % 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Далі розглянемо показники середньої заробітної плати в розрахунку на 

одну середньорічну ставку НПП за кошти спеціального фонду в розрізі окремих 
груп ЗВО. 
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Заклади вищої освіти міста Києва (спеціальний фонд) 
У табл. 4.1.2.9 наведено середню заробітну плату НПП 19 ЗВО Києва за 

рахунок коштів спеціального фонду у 2019 р. 
Таблиця 4.1.2.9 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  
у закладах вищої освіти Києва у 2019 р. (спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Київський національний торговельно-
економічний університет 

КНТЕУ 61 643,85 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України 

НУФВСУ 35 654,99 

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 

КНУ ім. Т. Шевченка 19 978,49 

Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 

НаУКМА 19 256,83 

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

КПІ ім. І. Сікорського 15 500,36 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

НУБіП України 15 270,71 

Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 

НПУ  
ім. М. П. Драгоманова 

13 627,32 

Університет банківської справи Університет банківської 
справи 

13 027,67 

Київський національний лінгвістичний 
університет 

КНЛУ 12 973,31 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

ДУІТ 12 602,45 

ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 

КНЕУ ім. В. Гетьмана 11 848,39 

Національний транспортний університет НТУ 11 374,08 
Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського 

ТНУ  
ім. В. І. Вернадського 

8515,70 

Національний університет харчових 
технологій 

НУХТ 8275,24 

Національний авіаційний університет НАУ 8106,61 
Київський національний університет 
будівництва і архітектури 

КНУБА 6771,27 

Київський національний університет 
технологій та дизайну 

КНУТД 6713,69 

Державний університет телекомунікацій ДУТ 5924,61 
Київська державна академія декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука 

КДАДПМД  
ім. М. Бойчука 

5388,16 

Середня по групі ЗВО  12 567,94 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
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Розподіл середньої заробітної плати НПП за кошти спеціального фонду 
групи ЗВО, що розташовані в Києві, наведено на рис. 4.1.2.18. 

Рис. 4.1.2.18. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в Києві (спеціальний 

фонд, середня ЗП по групі – 12 567,94 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Як видно з табл. 4.1.2.9 і рис. 4.1.2.18, найвища середня заробітна плата 

зафіксована в Київському національному торговельно-економічному 
університеті – 61 643,85 грн, що майже в 5 разів більше, ніж середня зарплата в 
групі ЗВО, та в 4,6 раза вище від середнього показника по Україні. Досить висока 
середня зарплата в цій групі ЗВО спостерігалася в Національному університеті 
фізичного виховання і спорту України – 35 654,99 грн, що в 2,7 раза більше за 
середню по групі; у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (19 978,49 грн) і Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія» (19 256,83 грн), що майже в 1,5 раза більше від середньої; у 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» (15 500,36 грн) та Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (15 270,71 грн), що відповідно на 
23,3 та 21,5 % більше за середнє значення по групі.  

Найнижча середня заробітна плата в розрахунку на одну середньорічну 
ставку НПП характерна для Київської державної академії декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (5388,16 грн), 
Державного університету телекомунікацій (5924,61 грн), Київського 
національного університету технологій та дизайну (6713,69 грн), Київського 
національного університету будівництва і архітектури (6771,27 грн), показники 
яких на 46–57 % менші від середнього по групі. 
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За чисельністю приведеного контингенту студентів, які навчались у 2019 р. 
за рахунок юридичних і фізичних осіб (за контрактом), ЗВО Києва можна 
поділити на три групи: 1) контингент до 2000 осіб, 31,6 % ЗВО групи; 
2) контингент від 2000 до 5000 осіб, 47,4 % ЗВО; 3) контингент понад 5000 осіб, 
21,1 % ЗВО. Розмір заробітної плати в цих групах коливається в межах усього 
діапазону величини зарплати групи ЗВО Києва.  

За розміром заробітної плати група столичних ЗВО розподілилася таким 
чином: 36,8 % закладів мають зарплату від 5 тис. до 10 тис. грн; 31,6 % – від 
10 тис. до 15 тис. грн; 21,1 % – від 15 тис. до 20 тис. грн, а два заклади (10,5 %) – 
понад 35 тис. грн. Цікаво також, що середня заробітна плата більш ніж половини 
(52,6 %) ЗВО Києва перевищує середню по групі. 

 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в університетських містах 
(спеціальний фонд) 

У табл. 4.1.2.10 наведено дані щодо середньої заробітної плати НПП за 
кошти спеціального фонду у 52 ЗВО, розташованих в університетських містах,  
а саме в Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.  

Таблиця 4.1.2.10 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  

у закладах університетських міст у 2019 р. (спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. Мудрого 30 029,57 

Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 23 559,63 

Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ 17 067,66 

Університет митної справи та фінансів УМСФ 16 040,07 
Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського 

ЛДУФК  
ім. І. Боберського 

13 574,92 

Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

13 250,03 

Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ 12 874,84 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

ХНТУСГ 12 598,01 

Дніпровський державний технічний 
університет 

ДДТУ 12 356,44 

Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львівська політехніка 11 586,78 

Національний університет «Одеська морська 
академія» 

НУ «ОМА» 11 570,12 

Одеський національний морський університет ОНМУ 11 489,06 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 460,15 
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Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Придніпровська державна академія 
будівництва і архітектури 

ПДАБА 11 224,89 

Харківська державна зооветеринарна академія ХДЗВА 11 216,41 
Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 11 186,84 

Одеський національний економічний 
університет 

ОНЕУ 11 039,28 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ  
ім. ак. В. Лазаряна 

11 016,86 

Українська інженерно-педагогічна академія УІПА 10 779,53 
Львівський національний аграрний 
університет 

Львівський НАУ 10 725,75 

Український державний університет 
залізничного транспорту 

УкрДУЗТ 10 682,86 

Національна металургійна академія України НМетАУ 10 504,24 
Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв 

ХДАДМ 10 361,82 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 10 340,62 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 10 297,68 

Український державний хіміко-технологічний 
університет 

УДХТУ 10 267,56 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 

ОДАБА 9925,85 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

ХНАДУ 9912,20 

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 9841,87 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 

ОНУ  
ім. І. І. Мечникова 

9777,15 

Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова 

ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова 

9728,12 

Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

ХДУХТ 9703,90 

ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 

Університет 
Ушинського 

9544,66 

Одеський національний політехнічний 
університет 

ОНПУ 9464,79 

Одеський державний аграрний університет ОДАУ 9281,14 
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ  
ім. Г. С. Сковороди 

9276,11 

Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова 

ОНАЗ ім. 
О. С. Попова 

8971,61 

Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 8804,07 
Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. Гончара 8291,53 
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Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Харківський національний аграрний 
університет імені В. В. Докучаєва 

Харківський НАУ  
ім. В. В. Докучаєва 

8248,39 

Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

ХАІ  
ім. 

М. Є. Жуковського 

8247,72 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

8213,54 

Національний лісотехнічний університет 
України 

НЛТУ України 8057,97 

Одеський державний екологічний університет ОДЕКУ 7623,93 
Дніпровський державний аграрно-
економічний університет 

ДДАЕУ 7525,70 

Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 

7298,40 

Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ 7036,18 

Національний університет «Одеська юридична 
академія» 

НУ «ОЮА» 6912,45 

Харківська державна академія фізичної 
культури 

ХДАФК 5612,05 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ  
ім. С. З. Гжицького 

5359,28 

Українська академія друкарства УАД 4814,51 
Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ 841,13 
Середня по групі ЗВО  10 470,38 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Як свідчать дані табл. 4.1.2.10, серед ЗВО, розташованих в 

університетських містах, найвища середня заробітна плата НПП за кошти 
спеціального фонду була в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого – 30 029,57 грн, що майже втричі більше від середньої по 
групі та у 2,25 раза – середньої по Україні. Також досить високою у 2019 р. була 
зарплата в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту – 
23 559,63 грн, яка більш ніж удвічі перевищує середню по групі. Ще у двох ЗВО 
зафіксовано зарплату, більшу за середню по групі на 63 і 53 %, а саме в 
Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету (17 067,66 грн) й Університеті митної 
справи та фінансів (16 040,07 грн) відповідно. 

Слід зауважити, що в Одеському торговельно-економічному інституті й 
Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету, де порівняно незначний приведений 
контингент студентів, які навчаються за кошти державного бюджету (відповідно 
68,2 і 140,3 особи), за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб навчається 
більше студентів – у 2,3 раза (157,1 особи) та в 7,4 раза (1169,4 особи) відповідно.  
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У 42,3 % ЗВО цієї групи середня заробітна плата НПП за кошти спецфонду 
менша від її середнього значення по групі (10 470,38 грн), особливо у Львівській 
національній академії мистецтв (841,13 грн – найнижча по Україні), Українській 
академії друкарства (4814,51 грн), Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (5359,28 грн), 
Харківській державній академії фізичної культури (5612,05 грн). 

У зв’язку з великою кількістю ЗВО в групі університетських міст (52), для 
кращого сприйняття результатів побудовано три графіки (рис. 4.1.2.19–4.1.2.21) 
щодо розподілу середньої заробітної плати залежно від приведеного 
контингенту студентів у цих закладах освіти (до 1000 осіб, від 1000 до 2500 осіб, 
понад 2500 осіб).  

Варто зазначити, що досить багато ЗВО цієї групи (34,6 %) мають 
приведений контингент студентів за контрактом до 1000 осіб (див. рис. 4.1.2.19), 
при цьому серед них є заклад освіти з найменшою середньою зарплатою по 
Україні (841,13 грн) і заклад, який посідає другу позицію за розміром зарплати в 
університетській групі (23 559,63 грн). Чисельність контингенту чверті ЗВО 
університетських міст становить від 1000 до 2000 осіб, при цьому заробітна плата 
в них коливається від 5359 до 17 068 грн. 19,2 % ЗВО мають приведений 
контингент від 2000 до 3000 осіб (див. рис. 4.1.2.20 і 4.1.2.21) та зарплату від 
7,3 тис. до 11,6 тис. грн. Останні дві групи ЗВО із численнішим контингентом 
студентів становлять 15,4 % (від 3000 до 5000 осіб) і 5,8 % (понад 5000 осіб), при 
цьому в першій із них середня зарплата перебуває в діапазоні від 6,9 тис. до 
30 тис. грн, а в другій – від 8,2 тис. до 13,3 тис. грн. 

Рис. 4.1.2.19. Розподіл середньої заробітної плати в закладах вищої освіти, 
що розташовані в університетських містах, із приведеним контингентом  

до 1000 осіб (спеціальний фонд, середня ЗП по групі – 10 470,38 грн) 
у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 4.1.2.20. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в університетських 

містах, із приведеним контингентом від 1000 до 2500 осіб (спеціальний 
фонд, середня ЗП по групі – 10 470,38 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

 
Рис. 4.1.2.21. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 

працівників у закладах вищої освіти, що розташовані в університетських 
містах, із приведеним контингентом понад 2500 осіб (спеціальний фонд, 

середня ЗП по групі – 10 470,38 грн) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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46,2 % ЗВО, що розташовані в університетських містах, мають середню 
заробітну плату за кошти спеціального фонду від 5 тис. до 10 тис. грн; 42,3 % – 
від 10 тис. до 15 тис. грн. Лише у двох ЗВО (3,8 %) вона вища за 20 тис. грн і в 
стількох же менша від 5 тис. грн. 

Як видно з рис. 4.1.2.19, найбільшу середню заробітну плату (понад 
10 470,38 грн) мають шість ЗВО з незначним приведеним контингентом 
студентів, які навчалися за контрактом. 

Як видно з рис. 4.1.2.20, у дев’яти ЗВО (52,9 %) середня заробітна плата за 
кошти спеціального фонду перевищує середню зарплату по групі 
університетських міст і коливається від 10,7 тис. до 17,1 тис. грн, а приведений 
контингент – від 1000 до 2100 осіб.  

Серед ЗВО з приведеним контингентом понад 2500 осіб тільки в семи 
закладах (47,2 %) середня зарплата перевищує середню по цій групі, а найбільша 
середня зарплата (30 029,57 грн) є найвищою в групі (див. рис. 4.1.2.21). Два 
ЗВО, де найбільший приведений контингент (7906,9 та 9262,4 особи), мають 
середню заробітну плату вищу за середню по групі на 26,5 % (13 250,03 грн) і на 
10,7 % (11 586,78 грн). 

Далі наведено аналіз середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у ЗВО за кожним університетським містом. 
 
 

Заклади вищої освіти, розташовані в місті Дніпрі (спеціальний фонд) 
У табл. 4.1.2.11 та на рис. 4.1.2.22 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП, профінансованої зі спеціального фонду, у 10 ЗВО, розташованих у 
м. Дніпрі. 

Таблиця 4.1.2.11 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, розташованих у Дніпрі, у 2019 р. (спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО
Середня заробітна 

плата 
Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 23 559,63 

Університет митної справи та фінансів УМСФ 16 040,07 
Дніпровський державний технічний 
університет 

ДДТУ 12 356,44 

Придніпровська державна академія 
будівництва і архітектури 

ПДАБА 11 224,89 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ  
ім. ак. В. Лазаряна 

11 016,86 

Національна металургійна академія України НМетАУ 10 504,24 
Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 10 267,56 

Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. Гончара 8291,53 

Дніпровський державний аграрно-
економічний університет 

ДДАЕУ 7525,70 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО
Середня заробітна 

плата 
Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 

7298,40 

Середня по місту  9803,17 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 

Рис. 4.1.2.22. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих у Дніпрі (спеціальний 

фонд, середня ЗП по місту – 9803,17 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
У ЗВО цього міста середня заробітна плата (9803,17 грн) є на 6,4 % 

меншою, ніж по групі університетських міст, і на 5,7 % нижчою від середнього 
значення по Україні. Найбільша середня зарплата НПП з-поміж ЗВО Дніпра була 
у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту – 
23 559,63 грн, що в 2,4 раза вище за середній показник по місту, при цьому 
приведений контингент в академії найменший у місті (282,9 особи). Найнижчі 
зарплати зафіксовано в Національному технічному університеті «Дніпровська 
політехніка» – 7298,40 грн (на 25,6 % менше, ніж середня по місту), 
Дніпровському державному аграрно-економічному університеті – 7525,70 грн 
(на 23,2 % менше) та Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара – 8291,53 грн (на 15,4 % менше). В інших ЗВО зарплата більша за 
середню по місту на 4,7–140,3 %.  

Слід зазначити, що в трьох ЗВО з найнижчою середньою зарплатою досить 
численний приведений контингент – 2849,8, 1558,6 і 3491,8 особи відповідно, що 
сумарно становить 48 % усього контингенту студентів-контрактників по місту. 
Серед семи інших дніпровських університетів чотири мають контингент 
студентів до 1000 осіб.  
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Зауважимо, що в шести ЗВО Дніпра середня заробітна плата перевищує 
середню по Україні (10 395,64 грн) на 1–126,6 %. В інших ЗВО міста середня 
зарплата менша за середню по Україні на 0,4–15,6 %. 

 
 
Заклади вищої освіти, розташовані в місті Львові (спеціальний фонд) 
У табл. 4.1.2.12 і на рис. 4.1.2.23 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП, профінансованої зі спеціального фонду, у дев’яти ЗВО, 
розташованих у м. Львові. 

Таблиця 4.1.2.12 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, розташованих у Львові, у 2019 р. (спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО
Середня заробітна 

плата 
Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського 

ЛДУФК  
ім. І. Боберського 

13 574,92 

Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львівська політехніка 11 586,78 

Львівський національний аграрний 
університет 

Львівський НАУ 10 725,75 

Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 8804,07 
Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана Франка 8213,54 

Національний лісотехнічний університет 
України 

НЛТУ України 8057,97 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ  
ім. С. З. Гжицького 

5359,28 

Українська академія друкарства УАД 4814,51 
Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ 841,13 
Середня по місту  8937,87 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня заробітна плата за рахунок спеціального фонду у Львові 

(8937,87 грн) на 14 % менша від середньої по Україні та на 14,6 % менша за 
середню по групі університетських міст. До речі, середня зарплата зі спецфонду 
в університетах Львова найнижча в групі, подібно до середньої зарплати за 
кошти загального фонду.  

Найвища середня зарплата по Львову зафіксована у Львівському 
державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського –
13 574,92 грн (на 51,9 % більша за середню по місту), у Національному 
університеті «Львівська політехніка» – 11 586,78 (на 29,6 % більша) й у 
Львівському національному аграрному університеті – 10 725,75 грн (на 20 % 
більша). В інших ЗВО середня зарплата менша від середньої по місту на 1,5–
90,6 %. Найнижча середня зарплата у 2019 р. була у Львівській національній 
академії мистецтв – 841,13 грн, що водночас є найменшою зарплатою в Україні. 
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Рис. 4.1.2.23. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих у Львові (спеціальний 

фонд, середня ЗП по місту – 12 440,19 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Лише два ЗВО (22,2 %), а саме Національний університет «Львівська 

політехніка» та Львівський національний університет імені Івана Франка, мають 
найвищий у місті приведений контингент студентів-контрактників – 9262,4 і 
7751,2 особи відповідно. Ще у двох ЗВО приведений контингент трохи більший 
за тисячу осіб – у Львівському національному аграрному університеті 
(1044,6 особи) та Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (1057,6 особи). У решти ЗВО 
(55,6 %) контингент менший за тисячу осіб. 

 
 

Заклади вищої освіти, розташовані в місті Одесі (спеціальний фонд) 
У табл. 4.1.2.13 і на рис. 4.1.2.24 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП, профінансованої зі спеціального фонду, у 14 ЗВО, розташованих у 
м. Одесі. 

Таблиця 4.1.2.13 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, розташованих в Одесі, у 2019 р. (спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ 12 874,84 
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Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний університет «Одеська морська 
академія» 

НУ «ОМА» 11 570,12 

Одеський національний морський 
університет 

ОНМУ 11 489,06 

Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 11 186,84 

Одеський національний економічний 
університет 

ОНЕУ 11 039,28 

Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 

ОДАБА 9925,85 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 

ОНУ  
ім. І. І. Мечникова 

9777,15 

ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» 

Університет 
Ушинського 

9544,66 

Одеський національний політехнічний 
університет 

ОНПУ 9464,79 

Одеський державний аграрний університет ОДАУ 9281,14 
Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова 

ОНАЗ  
ім. О. С. Попова 

8971,61 

Одеський державний екологічний 
університет 

ОДЕКУ 7623,93 

Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ 7036,18 

Національний університет «Одеська 
юридична академія» 

НУ «ОЮА» 6912,45 

Середня по місту  9653,70 
Складено авторами за даними бюджетної звітності.  

 
Для одеських ЗВО середня заробітна плата за кошти спеціального фонду 

на 7,8 % нижча від середнього показника по групі університетських міст і на 
7,1 % від середнього по Україні.  

Із 14 ЗВО цього міста найвища середня заробітна плата була в Одеській 
державній академії технічного регулювання та якості – 12 874,84 грн, що на 
33,4 % більше за середній показник по місту й на 23 % – по групі 
університетських міст. При цьому приведений контингент студентів-
контрактників у зазначеному закладі досить малий – 167,7 особи. Наступні за 
розміром середні зарплати – в Національному університеті «Одеська морська 
академія» (11 570,12 грн, на 19,9 % вище від середньої по місту) та в Одеському 
національному морському університеті (11 489,06 грн, на 19 % вище). Ще в 
чотирьох ЗВО середня зарплата більша, ніж середня по місту, на 1,3–15,9 %.  
А найнижчі її значення зафіксовано в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» (6912,45 грн, на 28,4 % менше за середню по місту), в 
Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету (7036,18 грн, на 27,1 % менше), в 
Одеському державному екологічному університеті (7623,93 грн, на 21 % менше). 
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В інших чотирьох ЗВО середня зарплата нижча від середньої по місту на 1,1–
7,1 %. 
 

 

Рис. 4.1.2.24. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих в Одесі (спеціальний 

фонд, середня ЗП по місту – 9653,70 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
У п’яти університетах Одеси (35,7 %) приведений контингент студентів, 

які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, становить менш ніж 
1000 осіб, від 157,1 до 822,8 особи. Два ЗВО (14,3 %) мають контингент до 
2000 осіб (1040,4 та 1534,5 особи); п’ять ЗВО (35,7 %) – в діапазоні від 2000 до 
3000 осіб; два ЗВО (14,3 %) – понад 3000 осіб. 

 
 
Заклади вищої освіти, розташовані в місті Харкові (спеціальний фонд) 
У табл. 4.1.2.14 та на рис. 4.1.2.25 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати НПП, профінансованої зі спеціального фонду, у 19 ЗВО, розташованих у 
м. Харкові. 

Таблиця 4.1.2.14 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, розташованих у Харкові, у 2019 р. (спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. Мудрого 30 029,57 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ 17 067,66 

Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

13 250,03 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

ХНТУСГ 12 598,01 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 460,15 

Харківська державна зооветеринарна 
академія 

ХДЗВА 11 216,41 

Українська інженерно-педагогічна академія УІПА 10 779,53 
Український державний університет 
залізничного транспорту 

УкрДУЗТ 10 682,86 

Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв 

ХДАДМ 10 361,82 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 10 340,62 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 10 297,68 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

ХНАДУ 9912,20 

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 9841,87 

Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова 

ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова 

9728,12 

Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

ХДУХТ 9703,90 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ  
ім. Г. С. Сковороди 

9276,11 

Харківський національний аграрний 
університет імені В. В. Докучаєва 

Харківський НАУ  
ім. В. В. Докучаєва 

8248,39 

Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» 

ХАІ  
ім. М. Є. Жуковського 

8247,72 

Харківська державна академія фізичної 
культури 

ХДАФК 5612,05 

Середня по місту  11 846,93 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Середня заробітна плата НПП у ЗВО Харкова вища на 13,1 % від середньої 
по групі університетських міст і на 14 % від середньої по Україні. З-поміж 
університетських міст Харків має найбільший показник середньої заробітної 
плати. 

Серед 19 ЗВО міста найвища середня зарплата була в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого – 30 029,57 грн, що у 2,5 раза 
(на 153,5 %) більше за середню зарплату по Харкову й майже втричі (на 
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186,8 %) – по Україні. Наступні за розміром середні зарплати зафіксовано в 
Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету (17 067,66 грн, на 44,1 % вище від 
середньої по місту), у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна (13 250,03 грн, на 11,8 % вище), у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка 
(12 598,01 грн, на 6,3 % вище).  

 

Рис. 4.1.2.25. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих у Харкові 

(спеціальний фонд, середня ЗП по місту – 11 846,93 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

В інших закладах середня заробітна плата менша, ніж середня по місту, на 
3,3–52,6 %. Найнижча зарплата в розрахунку на одну ставку НПП зафіксована в 
Харківській державній академії фізичної культури (5612,05 грн, на 52,6 % менше 
від середньої по місту), у Національному аерокосмічному університеті імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (8247,72 грн, на 30,4 % 
менше) та Харківському національному аграрному університеті імені 
В. В. Докучаєва (8248,39 грн, на 30,4 % менше). 

У Харкові налічується чотири ЗВО (21,1 %) із приведеним контингентом 
студентів-контрактників до 1000 осіб і стільки ж ЗВО, де навчаються від 2000 до 
3000 осіб. Шість університетів (31,6 %) мають контингент у межах від 1000 до 
2000 осіб, три (15,8 %) – від 3000 до 4000 осіб. Найбільшим контингент є в 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
(4530,4 особи) й Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(7906,09 особи). 
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Заклади вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах 
(спеціальний фонд) 

У табл. 4.1.2.15 наведено дані щодо середньої заробітної плати НПП за 
рахунок спеціального фонду у 46 ЗВО, розташованих у містах – обласних 
центрах. 

Таблиця 4.1.2.15 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 

вищої освіти, розташованих у містах – обласних центрах, у 2019 р. 
(спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Чернігівський колегіум 20 298,01 

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 19 940,38 

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки 

СНУ ім. Л. Українки 15 975,87 

Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка 

СумДПУ  
ім. А. С. Макаренка 

15 442,51 

Національний університет корабле-
будування імені адмірала Макарова 

НУК ім. адм. Макарова 15 144,85 

Сумський національний аграрний 
університет 

Сумський НАУ 14 678,99 

Луцький національний технічний 
університет 

Луцький НТУ 13 675,92 

Хмельницький національний університет Хмельницький НУ 12 499,44 
Херсонський державний університет ХДУ 12 366,30 
Тернопільський національний 
економічний університет 

ТНЕУ 12 272,11 

Рівненський державний гуманітарний 
університет 

РДГУ 12 107,84 

Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Полтавська політехніка 
ім. Кондратюка 

11 568,55 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

ПНУ ім. В. Стефаника 11 532,75 

Національний університет «Чернігівська 
політехніка» 

Чернігівська політехніка 11 131,79 

Чернівецький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

Чернівецький ТЕІ КНТЕУ 11 055,51 

Льотна академія Національного 
авіаційного університету 

Льотна академія НАУ 11 042,14 

Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Т. Короленка 

ПНПУ ім. В. Т. Короленка 10 938,17 

Херсонський державний аграрний 
університет 

ХДАУ 10 846,03 

Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ВТЕІ КНТЕУ 10 845,33 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Ужгородський національний університет УжНУ 10 802,43 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича 10 637,84 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла 
Коцюбинського 

ВДПУ  
ім. М. Коцюбинського 

10 635,88 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

ЧНУ ім. П. Могили 10 443,80 

Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Черкаський НУ  
ім. Б. Хмельницького 

10 409,61 

Державний університет «Житомирська 
політехніка» 

Житомирська політехніка 10 338,68 

Миколаївський національний аграрний 
університет 

МНАУ 10 227,29 

Сумський державний університет СумДУ 9994,59 
Донецький національний університет 
імені Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. Стуса 9977,37 

Ужгородський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

УТЕІ КНТЕУ 9323,89 

Полтавська державна аграрна академія ПДАА 9243,59 
ДВНЗ «Запорізький національний 
університет» 

ЗНУ 8718,75 

Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

ЦНТУ 8699,12 

Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського 

МНУ  
ім. В. О. Сухомлинського

8562,70 

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя 

ТНТУ ім. І. Пулюя 8458,22 

Національний університет «Запорізька 
політехніка» 

Запорізька політехніка 8303,43 

Херсонський національний технічний 
університет 

ХНТУ 8209,81 

Херсонська державна морська академія ХДМА 7909,67 
Національний університет водного 
господарства та природокористування 

НУВГП 7638,76 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 

ЦДПУ ім. В. Винниченка 7314,81 

Житомирський державний університет 
імені Івана Франка 

ЖДУ ім. І. Франка 6742,99 

Житомирський національний 
агроекологічний університет 

ЖНАЕУ 6544,27 

Вінницький національний аграрний 
університет 

ВНАУ 6362,67 

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 6315,55 

Чернігівський національний 
технологічний університет 

ЧДТУ 5579,86 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Закарпатська академія мистецтв ЗАМ 5466,06 
Вінницький національний технічний 
університет 

ВНТУ 4957,74 

Середня по групі ЗВО  9883,59 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня заробітна плата НПП у ЗВО, розташованих в обласних центрах, 

становить 9883,59 грн та є на 4,9 % нижчою від середнього показника по Україні. 
Найвища середня зарплата в цій групі була в Національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка – 20 298,01 грн, що більш ніж 
удвічі (на 105,4 %) вище за середню по групі та майже вдвічі (на 95,3 %) – по 
Україні. Також доволі високі показники зафіксовано в Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
(19 940,38 грн, на 101,8 % більше від середнього значення по групі), у 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
(15 975,87 грн, на 61,6 % більше), у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка (15 442,51 грн, на 56,2 % більше) й у 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 
(15 144,85 грн, на 53,2 % більше). 28 ЗВО (60,9 %) мали середню заробітну 
плату, що вища за середню по групі на 0,9–105,4 %. 

Найменші показники середньої зарплати за кошти спеціального фонду 
були у Вінницькому національному технічному університеті (4957,74 грн, на 
49,8 % нижче за середню по групі), у Закарпатській академії мистецтв 
(5466,06 грн, на 44,7 % нижче), у Чернігівському національному технологічному 
університеті (5579,86 грн, на 43,5 % нижче). Ще чотири ЗВО мають заробітну 
плату більш ніж на 30 % меншу від середньої по групі, а саме: Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу (6315,55 грн, на 
36,1 % нижче), Вінницький національний аграрний університет (6362,67 грн, на 
35,6 % нижче), Житомирський національний агроекологічний університет 
(6544,27 грн, на 33,8 % нижче) та Житомирський державний університет імені 
Івана Франка (6742,99 грн, на 31,8 % нижче). 

Розподіл середньої заробітної плати НПП за кошти спецфонду групи ЗВО, 
що розташовані в обласних центрах, наведено на рис. 4.1.2.26 і 4.1.2.27.  

19 ЗВО (41,3 %) цієї групи мають середню заробітну плату від 5 тис. до 
10 тис. грн, 15 ЗВО (32,6 %) – від 10 тис. до 12 тис. грн, 6 ЗВО (13 %) – від 
12 тис. до 15 тис. грн, 4 ЗВО (8,7 %) – від 15 тис. до 20 тис. грн. В одному ЗВО 
(2,2 %) вона становить понад 20 тис. грн і в одному – менш ніж 5 тис. грн. 

Приведений контингент студентів-контрактників переважної частини ЗВО 
в містах – обласних центрах налічує від 1000 до 3000 осіб, а саме: у 20 закладах 
(43,5 %) – від 1000 до 2000 осіб, у 13 закладах (28,3 %) – від 2000 до 3000 осіб. У 
п’яти ЗВО (10,9 %) приведений контингент менший за тисячу осіб, по три 
заклади (6,5 %) мають контингент від 3000 до 5000 осіб та від 5000 до 6000 осіб, 
і тільки в одному ЗВО, Запорізькому національну університеті, контингент 
перевищує 6000 осіб (6 484,7 особи). 
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Рис. 4.1.2.26. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих у містах – обласних 

центрах, із приведеним контингентом до 1500 осіб (спеціальний фонд, 
середня ЗП по групі – 9883,59 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.2.27. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих у містах – обласних 

центрах, із приведеним контингентом понад 1500 осіб (спеціальний фонд, 
середня ЗП по групі – 9883,59 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Заклади вищої освіти, що розташовані в інших містах (спеціальний 
фонд) 

У табл. 4.1.2.16 та на рис. 4.1.2.28 і 4.1.2.29 наведено дані щодо середньої 
заробітної плати НПП за рахунок коштів спеціального фонду у ЗВО, 
розташованих в інших містах.  

Таблиця 4.1.2.16 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у закладах 

вищої освіти, розташованих в інших містах, у 2019 р.  
(спеціальний фонд), грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Глухівський НПУ  
ім. О. Довженка 

15 486,29 

Азовський морський інститут 
Національного університету «Одеська 
морська академія» 

АМІ НУ «ОМА» 13 944,88 

Донецький національний технічний 
університет 

ДонНТУ 13 295,23 

Косівський інститут прикладного та 
декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв 

КосівІПДМ ЛНАМ 12 753,83 

Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного 

ТДАТУ 12 619,67 

Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 

СНУ ім. В. Даля 12 430,64 

Донецький державний університет 
управління 

Дон ДУУ 12 333,00 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

МДПУ  
ім. Б. Хмельницького 

11 640,05 

ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

ДДПУ 11 205,36 

Криворізький економічний інститут 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ  
ім. В. Гетьмана» 

10 759,55 

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут»

ВП НУБіП «БАТІ» 10 743,55 

Бердянський державний педагогічний 
університет 

БДПУ 10 536,64 

Маріупольський державний університет Маріупольський ДУ 10 480,03 
Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» 10 437,00 

Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 

ІДГУ 9887,98 

Мукачівський державний університет Мукачівський ДУ 9826,60 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Середня заробітна 

плата 
Національний університет «Острозька 
академія» 

НУ «Острозька академія» 9676,89 

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

ВП НУБіП «НАТІ» 9305,22 

Приазовський державний технічний 
університет 

ПДТУ 9280,42 

Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя 

НДУ ім. М. Гоголя 8802,33 

Криворізький національний університет КНУ 8735,80 
Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка 

Дрогобицький ДПУ  
ім. І. Франка 

7986,11 

Уманський національний університет 
садівництва 

Уманський НУС 7734,93 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» 

Переяслав-Хмельницький 
ДПУ ім. Г. Сковороди 

7513,07 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

Уманський педуніверситет 
ім. П. Тичини 

7158,34 

Криворізький державний педагогічний 
університет 

КДПУ 7105,00 

Донбаська державна машинобудівна 
академія 

ДДМА 7052,66 

Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 

ДонНУЕТ 6681,33 

Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

ЛНУ ім. Т. Шевченка 5957,56 

Подільський державний аграрно-
технічний університет 

ПДАТУ 5598,78 

Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури 

ДонНАБА 4705,09 

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 

КрНУ  
ім. М. Остроградського 

4354,54 

Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка 

К-ПНУ ім. І. Огієнка 4271,96 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 

БНАУ 3384,40 

Луганський національний аграрний 
університет 

ЛНАУ 1549,45 

Середня по групі ЗВО  7563,42 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня заробітна плата НПП у ЗВО, розташованих в інших містах, 

становить 7563,42 грн, що на 27,2 % менше за середнє значення по Україні 
(10 395,64 грн). Середня зарплата цієї групи ЗВО найменша з-поміж усіх груп. 
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Рис. 4.1.2.28. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих в інших містах,  

із приведеним контингентом до 1000 осіб (спеціальний фонд,  
середня ЗП по групі – 7563,42 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.2.29. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти, розташованих в інших містах,  

із приведеним контингентом понад 1000 осіб (спеціальний фонд,  
середня ЗП по групі – 7563,42 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Найвища в групі середня заробітна плата зафіксована в Глухівському 
національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка – 
15 486,29 грн, яка більш ніж удвічі (на 104,8 %) вища від середньої по цій групі 
та лише на 49 % – середньої по Україні. Наступні позиції за розміром зарплати 
посідають Азовський морський інститут Національного університету «Одеська 
морська академія» (13 944,88 грн, на 84,4 % більше від середньої по групі) й 
Донецький національний технічний університет (13 295,23 грн, на 75,8 % 
більше). 

Найнижчі середні зарплати в розрахунку на одну ставку НПП були в 
Луганському національному аграрному університеті (1549,45 грн, на 79,5 % 
менше за середню по групі інших міст), у Білоцерківському національному 
аграрному університеті (3384,40 грн, на 55,3 % менше), у Кам’янець-
Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (4271,96 грн, на 
43,5 % менше), у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського (4354,54 грн, на 42,4 % менше) та в Донбаській національній 
академії будівництва і архітектури (4705,09 грн, на 37,8 % менше). Ці 5 ЗВО 
(14,3 %) мають середню зарплату до 5 тис. грн. Середня розрахована зарплата 
16 ЗВО (45,7 %) цієї групи перебуває в межах від 5 тис. до 10 тис. грн, а 13 ЗВО 
(37,1 %) – від 10 тис. до 15 тис. грн. І тільки один заклад (2,9 %) має середню 
зарплату понад 15 тис. грн. 

У групі ЗВО, розташованих в інших містах, є два заклади, чий приведений 
контингент студентів-контрактників найменший серед усіх ЗВО, до 100 осіб. Це 
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв (6,4 особи) й Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури (74,7 особи). У цілому в цій групі більш ніж у 
половини закладів, а саме 19 ЗВО (54,3 %), приведений контингент менший за 
тисячу осіб, у 14 ЗВО – від 1000 до 2000 осіб. Найбільший контингент мають два 
заклади – Білоцерківській національний аграрний університет (2089,1 особи) та 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
(3264,4 особи). 

Результати дослідження показують, що середня зарплата у ЗВО, 
розташованих у містах – обласних центрах, (9883,59 грн) та у ЗВО в інших містах 
(7563,42 грн) була нижчою від середньої по Україні на 4,9 і на 27,2 % відповідно. 
Водночас у ЗВО м. Києва й університетських міст спостерігається перевищення 
на 20,9 % (12 567,94 грн) та на 0,7 % (10 470,38 грн) відповідно. Разом із тим у 
кожній групі є ЗВО з найбільшими та найменшими значеннями цього показника.  

На рис. 4.1.2.30 зображено розподіл ЗВО за розміром середньої заробітної 
плати НПП за рахунок спеціального фонду у 2019 р. 

У межах дослідження проведено аналіз середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників за рахунок коштів спеціального фонду в 
регіональному розрізі (рис. 4.1.2.31). Як свідчать наведені дані, найбільшою 
середня зарплата НПП зі спецфонду була у Волинській області (15 315,23 грн, із 
приведеним контингентом 4234,9 особи), у місті Києві (12 567,94 грн, 62 284,9 
особи), у Харківській (11 699,01 грн, 44 821 особа), Тернопільській 
(11 327,04 грн, 7660,1 особи), Сумській (11 165,17 грн, 6954,2 особи), 
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Миколаївській (11 147,27 грн, 7415,3 особи), Чернівецькій (10 676,15 грн, 6471,9 
особи), Закарпатській (10 552,70 грн, 7073,7 особи) та Донецькій (10 486,72 грн, 
4484,2 особи), а найменшою – в Київській (3960,50 грн, 2872,2 особи), 
Хмельницькій (6880,50 грн, 4795,9 особи), Житомирській (7248,25 грн, 5154,5 
особи), Чернігівській (7476,43 грн, 3605,8 особи), Луганській (7564,09 грн, 
2610,7 особи). 

 

Рис. 4.1.2.30. Розподіл закладів вищої освіти за розміром середньої 
заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду у 2019 р.  

у розрізі груп ЗВО, % 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Дуже низьке значення середньої зарплати в Київській області можна 

пояснити тим, що обидва ЗВО, розташовані в ній, мають показник менший від 
середнього по Україні на 67,4 і 27,7 %, до того ж у Білоцерківському 
національному аграрному університеті (3384,4 грн) кількість середньорічних 
ставок НПП (314,5 од.) у 6 разів більша, ніж у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (7513,07 грн, 
51 ставка). 

У Волинській області на розмір середньої зарплати впливає те, що у двох 
ЗВО, розташованих у ній, цей показник вищий за середнє значення по Україні на 
61,6 і 38,4 %, й у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 
Українки (15 975,87 грн) середньорічна кількість ставок (194,79 од.) у 2,5 раза 
більша, ніж у Луцькому національному технічному університеті (13 675,92 грн, 
78,5 ставки). 
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Тільки дев’ять областей мають середню зарплату вищу за середню по 
Україні на 0,9–47,3 %, у решті регіонів цей показник є нижчим від середнього по 
країні на 7,1–61,9 %. 

 

Рис. 4.1.2.31. Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників 
у регіональному розрізі (спеціальний фонд, середня ЗП по Україні – 

10 395,64 грн) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Розподіл приведеного контингенту студентів, які навчаються за кошти 

юридичних і фізичних осіб, за регіонами наведено на рис. 4.1.2.32. Аналіз 
свідчить, що перші дві позиції, як і для студентів-бюджетників, посідають місто 
Київ (контракт – 20,96 %, бюджет – 23,81 %) та Харківська область (контракт – 
15,1 %, бюджет – 13,01 %). Далі йде Одеська область, що була п’ятою 
(контракт – 8,37 %, бюджет – 5,94 %), а потім – області, які посідали третє й 
четверте місця: Львівська (контракт – 7,79 %, бюджет – 9,5 %) та 
Дніпропетровська (контракт – 6,46 %, бюджет – 7,14 %). Наступна позиція в 
Запорізької області, котру вона обіймала й у переліку з контингентом студентів-
бюджетників (контракт – 4,69 %, бюджет – 3,59 %). В інших регіонах цей 
показник коливається від 0,88 до 3,37 %. 
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Рис. 4.1.2.32. Розподіл приведеного контингенту студентів-контрактників  
за регіонами станом на 1 жовтня 2019 р., % 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Варто зауважити, що відокремлені структурні підрозділи Київського 
національного торговельно-економічного університету поряд із незначним 
приведеним контингентом студентів, які навчаються за бюджетні кошти, мають 
в рази більший приведений контингент студентів-контрактників, а саме: 
Ужгородський торговельно-економічний інститут (бюджет – 17,2 особи; 
контракт – 386,5 особи, у 22,5 раза більше), Одеський торговельно-економічний 
інститут (бюджет – 68,2 особи; контракт – 157,1 особи, у 2,3 раза більше), 
Харківський торговельно-економічний інститут (бюджет – 140,3 особи; 
контракт – 1169,4 особи, у 8,3 раза більше), Чернівецький торговельно-
економічний інститут (бюджет – 171,3 особи; контракт – 745,5 особи, у 4,4 раза 
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більше), Вінницький торговельно-економічний інститут (бюджет – 343,5 особи; 
контракт – 2380,7 особи, у 6,9 раза більше). 
 
 

Порівняльний аналіз навантаження науково-педагогічних працівників 
(загальний фонд) 

У межах дослідження виконано порівняльний аналіз навантаження 
науково-педагогічних працівників ЗВО в розрахунку чисельності студентів 
(приведений контингент) на одну середньорічну ставку НПП (рис. 4.1.2.33). 

 

Рис. 4.1.2.33. Навантаження науково-педагогічних працівників за групами 
ЗВО (чисельність студентів приведеного контингенту на одну 

середньорічну ставку), загальний фонд, 2019 р., осіб 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як видно з рис. 4.1.2.33, найбільше навантаження НПП спостерігається в 
групі ЗВО міста Києва (7,66 особи) та групі ЗВО, розташованих в обласних 
центрах (7,34 особи), що вище від середнього показника по Україні на 4,5 і 
0,14 % відповідно. У двох інших групах навантаження нижче за середнє на 2 % 
(ЗВО в інших містах) та на 2,3 % (ЗВО в університетських містах). 

У регіональному розрізі (рис. 4.1.2.34) найбільше навантаження НПП було 
в Чернівецькій (8,77 особи), Донецькій (8,08 особи), Волинській (8,02 особи), 
Вінницькій (7,99 особи), Житомирській (7,88 особи) областях, а найменше – у 
Львівській (6,39 особи), Хмельницькій (6,43 особи), Закарпатській (6,54 особи) 
областях.  



188 

 
Рис. 4.1.2.34. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників  
у регіональному розрізі (загальний фонд, середня ЗП по Україні – 

13 360,85 грн), 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 
освіти, що розташовані в місті Києві 

Наведені на рис. 4.1.2.35 дані свідчать, що в групі ЗВО м. Києва найбільше 
навантаження НПП було в Таврійському національному університеті імені 
В. I. Вернадського (10,8 особи), у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (9,39 особи), у Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» (8,77 особи), що на 14,5–41 % вище від 
середнього значення по групі. Незначне навантаження НПП спостерігалося в 
Київському національному університеті будівництва і архітектури (6,01 особи), 
у Київському національному університеті технологій та дизайну (6,05 особи), в 
Університеті банківської справи (6,5 особи).  

Найнижче навантаження НПП у Київській державній академії 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
(4,61 особи) й Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України (4,33 особи) пов’язане зі специфікою цих ЗВО та їхніх навчальних 
програм. 
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Рис. 4.1.2.35. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  

та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників групи 
закладів вищої освіти м. Києва (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 
Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 

освіти, що розташовані в університетських містах 
На рис. 4.1.2.36 відображено дані щодо навантаження НПП і середньої 

заробітної плати у ЗВО університетських міст із приведеним контингентом 
студентів до 1000 осіб. Отже, найбільше навантаження НПП спостерігається в 
Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету (12,63 особи), у Харківському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету (9,17 особи), що, можливо, зумовлює високі зарплати 
НПП у цих ЗВО. Найменшим навантаження НПП є у Львівській національній 
академії мистецтв (4,07 особи), Харківській державній академії дизайну і 
мистецтв (4,62 особи), Придніпровській державній академії фізичної культури і 
спорту (4,75 особи), що пов’язано зі специфікою підготовки здобувачів вищої 
освіти в цих ЗВО.  

Для групи ЗВО, що розташовані в університетських містах, із приведеним 
контингентом студентів до 1000 осіб співвідношення максимального й 
мінімального навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 
3,1 раза. 
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Рис. 4.1.2.36. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників групи 

закладів вищої освіти університетських міст із приведеним контингентом 
до 1000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

На рис. 4.1.2.37 наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у 
ЗВО університетських міст із приведеним контингентом студентів від 1000 до 
2000 осіб. Найбільше навантаження НПП було в Одеському національному 
морському університеті (9,18 особи), Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця (8,83 особи), Дніпровському 
державному аграрно-економічному університеті (8,63 особи), Дніпровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна (8,59 особи), а найменше – в Харківській державній академії 
фізичної культури (4,4 особи), Львівському державному університеті фізичної 
культури імені Івана Боберського (5,68 особи), Харківському національному 
університеті будівництва та архітектури (5,99 особи), Одеській державній 
академії будівництва та архітектури (6,11 особи).  

Для групи ЗВО, розташованих в університетських містах, із приведеним 
контингентом студентів від 1000 до 2000 осіб співвідношення максимального й 
мінімального навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 
2,1 раза. 
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Рис. 4.1.2.37. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників групи 

закладів вищої освіти університетських міст із приведеним контингентом 
від 1000 до 2000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
На рис. 4.1.2.38 відображено дані щодо навантаження НПП і заробітної 

плати у ЗВО університетських міст із приведеним контингентом студентів понад 
2000 осіб. Найбільше навантаження на одну середньорічну ставку НПП 
спостерігалося в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого 
(10,76 особи), Львівському національному університеті імені Iвана Франка 
(8,24 особи), Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(8,07 особи), Харківському національному університеті радіоелектроніки 
(7,99 особи), а найменше – в Національному університеті «Львівська 
політехніка» (5,48 особи), Національному аерокосмічному університеті імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (7,15 особи). У решті 
ЗВО цей показник перевищує середнє значення по групі (7,16 особи).  

Для групи ЗВО, розташованих в університетських містах, із приведеним 
контингентом студентів понад 2000 осіб співвідношення максимального й 
мінімального навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 
1,96 раза. 
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Рис. 4.1.2.38. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників групи 

закладів вищої освіти університетських міст із приведеним контингентом 
понад 2000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 
освіти, що розташовані в місті Дніпрі 

Дані щодо навантаження НПП та заробітної плати у ЗВО м. Дніпра 
(рис. 4.1.2.39) свідчать, що найбільшим навантаження на одну середньорічну 
ставку НПП було в Дніпровському державному аграрно-економічному 
університеті (8,63 особи), Дніпровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (8,59 особи), Університеті 
митної справи та фінансів (8,07 особи), а найменшим – у Придніпровській 
державній академії фізичної культури і спорту (4,75 особи), Придніпровській 
державній академії будівництва і архітектури (5,94 особи). 

Співвідношення максимального й мінімального навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП становить 1,8 раза. У 70 % ЗВО Дніпра навантаження 
НПП перевищує середнє по групі університетських міст (7,16 особи), а в 60 % 
ЗВО – середній показник по Україні (7,33 особи). 



193 

Рис. 4.1.2.39. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти Дніпра (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
 
 
Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 

освіти, що розташовані в місті Львові 
На рис. 4.1.2.40 відображено дані щодо навантаження НПП і заробітної 

плати у ЗВО м. Львова. Найбільше навантаження на одну середньорічну ставку 
НПП зафіксовано у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(8,24 особи) та Львівському національному аграрному університеті (8,08 особи). 
Найменше навантаження спостерігалось у Львівській національній академії 
мистецтв (4,07 особи) й Львівському державному університеті фізичної 
культури імені Івана Боберського (5,68 особи), що пов’язано зі специфікою 
навчальних програм підготовки здобувачів вищої освіти в цих закладах. 

Співвідношення максимального та мінімального навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП становить 2 рази. Навантаження НПП перевищує 
середнє по групі ЗВО університетських міст і середній показник по Україні лише 
у 22 % ЗВО Львова. 
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Рис. 4.1.2.40. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти Львова (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 
 

Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 
освіти, що розташовані в місті Одесі 

Дані про навантаження НПП і заробітну плату у ЗВО м. Одеси, наведено 
на рис. 4.1.2.41. Згідно з цими даними, найбільшим навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП було в Одеському торговельно-економічному 
інституті Київського національного торговельно-економічного університету 
(12,63 особи) й Одеському національному морському університеті (9,18 особи), 
а найменшим – у Одеському державному екологічному університеті 
(5,59 особи), Одеській державній академії будівництва та архітектури 
(6,11 особи), Одеській державній академії технічного регулювання та якості 
(6,21 особа). 

Співвідношення максимального й мінімального навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП становить 2,26 раза. У 64,3 % ЗВО Одеси 
навантаження НПП перевищує середнє по групі ЗВО університетських міст і 
середній показник по Україні. 
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Рис. 4.1.2.41. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти Одеси (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
 
Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 

освіти, що розташовані в місті Харкові 
На рис. 4.1.2.42 відображено дані щодо навантаження НПП і заробітної 

плати у ЗВО м. Харкова. Як видно, найбільше навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП зафіксовано в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (10,76 особи), Харківському торговельно-
економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 
університету (9,17 особи), Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (8,83 особи), а найменше – в Харківській 
державній академії фізичної культури (4,4 особи) та Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв (4,62 особи). 

Співвідношення максимального й мінімального навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП становить 2,45 раза. У 63,2 % ЗВО Харкова 
навантаження НПП перевищує середнє по групі ЗВО університетських міст, а в 
57,9 % ЗВО – середній показник по Україні. 
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Рис. 4.1.2.42. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  

та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників закладів 
вищої освіти Харкова (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 
освіти, що розташовані в містах – обласних центрах 

Дані щодо навантаження НПП і заробітної плати у ЗВО, розташованих у 
містах – обласних центрах, із приведеним контингентом студентів до 2000 осіб 
(рис. 4.1.2.43) свідчать, що найбільше навантаження на одну середньорічну 
ставку НПП спостерігалось у Донецькому національному університеті імені 
Василя Стуса (9,61 особа) й Вінницькому торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету (9,59 особи), 
а найменше – в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського 
національного торговельно-економічного університету (4,53 особи), Льотній 
академії Національного авіаційного університету (4,68 особи), Закарпатській 
академії мистецтв (4,91 особи). 

Для зазначеної групи ЗВО співвідношення максимального та мінімального 
навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 2,1 раза. У 45,8 % 
ЗВО цієї групи навантаження НПП перевищує середній показник по Україні. 
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Рис. 4.1.2.43. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах, із приведеним 

контингентом до 2000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

На рис. 4.1.2.44 відображено дані про навантаження НПП та заробітну 
плату у ЗВО, розташованих у містах – обласних центрах, із приведеним 
контингентом студентів понад 2000 осіб. Як видно, найбільшим навантаження 
на одну середньорічну ставку НПП було в Луцькому національному технічному 
університеті (8,96 особи), Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича (8,79 особи), Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (8,02 особи), а найменшим – у Рівненському 
державному гуманітарному університеті (6,16 особи), Ужгородському 
національному університеті (6,68 особи) й Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (6,88 особи). 

Для цієї групи ЗВО співвідношення максимального та мінімального 
навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 1,45 раза. У 50 % 
ЗВО цієї групи навантаження НПП перевищує середній показник по Україні. 
 



198 

 
Рис. 4.1.2.44. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  

та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах, із приведеним 

контингентом понад 2000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
 

Навантаження науково-педагогічних працівників у закладах вищої 
освіти, що розташовані в інших містах 

На рис. 4.1.2.45 наведено дані щодо навантаження НПП і заробітної плати 
у ЗВО, розташованих в інших містах, із приведеним контингентом студентів до 
1000 осіб. Згідно з цими даними найбільше навантаження на одну середньорічну 
ставку НПП зафіксовано у Відокремленому підрозділі Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» (11,01 особи), Горлівському інституті іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (10,57 особи), 
Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 
(10,56 особи). Найменше навантаження спостерігалося в Косівському інституті 
прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв (4,4 особи), Мукачівському державному університеті (6,09 особи), 
Донбаській національній академії будівництва і архітектури (6,23 особи).  

Для ЗВО, розташованих в інших містах, із приведеним контингентом 
студентів до 1000 осіб співвідношення максимального й мінімального 
навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 2,5 раза. У 50 % 
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таких ЗВО навантаження НПП перевищує середнє по групі (7,18 особи), а в 50 % 
ЗВО – середній показник по Україні (7,33 особи). 

 

Рис. 4.1.2.45. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в інших містах, із приведеним контингентом 

до 1000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Дані про навантаження на одну середньорічну ставку НПП та заробітну 

плату у ЗВО, розташованих в інших містах, із приведеним контингентом 
студентів понад 1000 осіб відображено на рис. 4.1.2.46. Як видно, найбільшим 
навантаження було в Приазовському державному технічному університеті 
(8,64 особи), Маріупольському державному університеті (8,46 особи), 
Уманському національному університеті садівництва (8,32 особи), а 
найменшим – у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Iвана 
Огієнка (5,26 особи) та Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Iвана Франка (5,97 особи). 

Для ЗВО, розташованих в інших містах, із приведеним контингентом 
студентів понад 1000 осіб співвідношення максимального й мінімального 
навантаження на одну середньорічну ставку НПП становить 1,64 раза. У 47,6 % 
таких ЗВО навантаження НПП перевищує середнє по групі, а в 42,9 % ЗВО – 
середній показник по Україні. 
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Рис. 4.1.2.46. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку  
та середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти, що розташовані в інших містах, із приведеним контингентом 

понад 1000 осіб (загальний фонд) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

4.1.3. Оцінка вартості підготовки студентів у закладах вищої освіти 
за кошти державного замовлення в регіональному розрізі104 
Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження 

індикативної собівартості» від 03.03.2020 № 191 затверджено Порядок 
формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти 
на основі індикативної собівартості. Він застосовується для ряду спеціальностей 
(спеціалізацій), визначених у переліку зазначеної постанови, а також для 
окремих міждисциплінарних освітніх програм. 

Цим Порядком визначається алгоритм оцінювання мінімальної вартості 
навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) 
замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів у ЗВО 
незалежно від їх форми власності105. Цей алгоритм може бути використаний із 
метою порівняння вартості навчання для здобуття вищої освіти в державних і 
приватних ЗВО. 
                                                            
104 Цей підпункт написано авторами і вперше викладено в аналітичній записці: Плата за навчання для здобуття 
вищої освіти в державних (за контрактом) та приватних ЗВО : аналіт. записка. Київ, 2021. URL: 
https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/vartist.pdf. 
105 Деякі питання запровадження індикативної собівартості : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 
№ 191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text. 
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У Порядку визначено, що індикативна собівартість – це усереднений обсяг 
фактичних (касових) витрат певного надавача освітніх послуг за попередній 
календарний рік на одного розрахункового здобувача вищої освіти, що прямо 
пов’язані з наданням освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти на 
умовах державного (регіонального) замовлення. Згідно із затвердженою 
методикою, індикативна собівартість (ІС) обчислюється за формулою: ІС = Н ×ЗП ВКПЕРК , 
де Н – встановлений відповідно до законодавства коефіцієнт нарахувань на 
оплату праці станом на 1 січня попереднього календарного року, у частках від 
одиниці; ЗП – річна сума заробітної плати працівників за загальним фондом 
державного (відповідного місцевого) бюджету, які забезпечували підготовку 
здобувачів вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, згідно із 
затвердженим в установленому порядку штатним розписом надавача освітніх 
послуг за попередній календарний рік станом на 31 грудня, грн; ВКПЕ – річна 
сума видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, затверджена за 
загальним фондом державного (відповідного місцевого) бюджету в кошторисі 
надавача освітніх послуг за попередній календарний рік станом на 31 грудня (із 
змінами), грн; РК – розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, 
підготовка яких здійснювалася надавачем освітніх послуг на умовах державного 
(регіонального) замовлення, станом на 1 жовтня попереднього календарного 
року, що розраховується відповідно до порядку розподілу між закладами освіти 
видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку 
здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення, затвердженого в 
установленому порядку, осіб. 

Індикативна собівартість за іншими рівнями вищої освіти та формами її 
здобуття становить: 

- 0,9 ІС для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра за денною 
формою здобуття освіти;  

- 1,3 ІС для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього 
ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за 
денною формою здобуття освіти;  

- для вечірньої форми здобуття освіти – 0,85 від розрахованої індикативної 
собівартості, визначеної для відповідного ступеня вищої освіти, що здобувається 
за денною або дуальною формою; 

- для заочної та дистанційної форм здобуття освіти – 0,35 від індикативної 
собівартості, визначеної для відповідного ступеня вищої освіти, що здобувається 
за денною або дуальною формою. 

В разі поєднання форм здобуття вищої освіти індикативна собівартість 
дорівнює найбільшому значенню індикативної собівартості з відповідних форм 
здобуття освіти. 

У цій праці для розрахунків індикативної собівартості та її аналізу нами 
використовувалася звітність, надана ЗВО за 2019 р. і сформована відповідно до 
Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
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бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування106. 

Фінансування діяльності державних ЗВО здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів, коштів юридичних і фізичних осіб та доходів від основної й 
допоміжної господарської діяльності установи за бюджетними програмами 
КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» і КПКВ 2201280 
«Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка».  

Вихідними даними для проведення розрахунків індикативної собівартості 
підготовки фахівців ЗВО за 2019 р. є такі форми фінансово-економічної звітності: 

 форма 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального 
фонду»; 

 форма 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 
плата за послуги»; 

 форма 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 
іншими джерелами власних надходжень»; 

 форма 3-2 «Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів 
підготовки і підвищення кваліфікації кадрів». 

Дослідження проведено для ЗВО, підпорядкованих МОН, за такими 
показниками: касові видатки на оплату праці та нарахування на неї для 
працівників ЗВО; касові видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
за 2019 р. (загальний фонд); приведений контингент (ПК) студентів на 1 жовтня 
2019 р., які навчалися за державним замовленням. 

Отримані дані свідчать, що середня індикативна собівартість підготовки 
одного фахівця в цілому по Україні становила 46 903,07 грн (рис. 4.1.3.1). 

Аналіз виконано в рамках чотирьох основних регіональних груп ЗВО: 
- ЗВО м. Києва; 
- ЗВО університетських міст (Харкова, Дніпра, Одеси, Львова); 
- ЗВО в обласних центрах; 
- ЗВО в інших містах. 
За групами ЗВО найвища індикативна собівартість підготовки одного 

фахівця у 2019 р. за загальним фондом зафіксована у ЗВО м. Києва 
(55 928,88 грн), більшою від середньої по Україні була середньорічна вартість 
підготовки у ЗВО університетських міст (50 123,04 грн). Нижчою за середню по 
Україні й майже однаковою була середньорічна вартість підготовки фахівців у 
ЗВО в обласних центрах та інших містах – відповідно 39 369,11 і 39 903,07 грн. 

 
                                                            
106 Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
«Подання фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10; Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в 
державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 «Подання фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17; Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з 
бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1546-17. 
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Рис. 4.1.3.1. Середня індикативна собівартість підготовки одного фахівця  
за групами закладів вищої освіти у 2019 р. (загальний фонд), грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Найвища середньорічна вартість підготовки в розрахунку на одного 
здобувача приведеного контингенту студентів, які навчаються за державним 
замовленням, спостерігалася в Льотній академії Національного авіаційного 
університету (181 901,26 грн), Косівському інституті прикладного та 
декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 
(86 010,13 грн), Одеському державному екологічному університеті 
(82 781,43 грн), Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту 
(79 458,59 грн), Харківському національному аграрному університеті 
імені В. В. Докучаєва (74 200,67 грн), Одеській національній академії харчових 
технологій (69 394,42 грн), Національному університеті «Одеська морська 
академія» (68 019,54 грн). Найнижча середньорічна вартість підготовки – в 
Луганському національному аграрному університеті (27 384 грн), Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського (21 740,6 грн), 
Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» (27 237,95 грн), Луцькому національному технічному 
університеті (28 520,97 грн), Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича (28 774,66 грн), Луганському національному університеті 
імені Тараса Шевченка (28 868,01 грн). Далі йдуть три ЗВО міста Житомира, а 
саме Житомирський державний університет імені Івана Франка (29 328,04 грн), 
Державний університет «Житомирська політехніка» (30 653,73 грн), 
Житомирський національний агроекологічний університет (31 751,22 грн).  

Розглянемо ці показники детальніше в розрізі окремих груп ЗВО. 
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Заклади вищої освіти міста Києва 
До цієї групи віднесено 19 ЗВО, що розташовані в Києві (табл. 4.1.3.1). 

Таблиця 4.1.3.1 
Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 

освіти м. Києва у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

КНУ ім. Т. Шевченка 67 614,83 

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

КПІ ім. І. Сікорського 67 512,30 

Київська державна академія декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука 

КДАДПМД ім. М. Бойчука 64 778,95 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України 

НУФВСУ 61 688,23 

Державний університет інфраструктури 
та технологій 

ДУІТ 55 555,98 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

НУБіП України 55 465,73 

Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 

НПУ  
ім. М. П. Драгоманова 

53 601,44 

Київський національний університет 
технології та дизайну 

КНУТД 53 353,57 

Київський національний університет 
будівництва і архітектури 

КНУБА 52 579,53 

Національний авіаційний університет НАУ 51 995,12 
Національний університет харчових 
технологій 

НУХТ 49 069,39 

Національний транспортний університет НТУ 47 840,14 
Державний університет телекомунікацій ДУТ 42 334,02 
Київський національний торговельно-
економічний університет 

КНТЕУ 42 263,51 

ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 

КНЕУ ім. В. Гетьмана 39 440,14 

Київський національний лінгвістичний 
університет 

КНЛУ 39 196,78 

Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 

НаУКМА 39 031,47 

ДВНЗ «Університет банківської справи» Університет банківської 
справи 

38 122,65 

Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського 

ТНУ ім. В. І. Вернадського 21 740,60 

Середня по групі ЗВО  55 928,88 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
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Розподіл індикативної собівартості підготовки фахівців групи ЗВО, що 
розташовані в Києві, зображено на рис. 4.1.3.2. 
 

 
Рис. 4.1.3.2. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  

в закладах вищої освіти, що розташовані в м. Києві (середня вартість – 
55 928,88 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як видно з табл. 4.1.3.1 та рис. 4.1.3.2, найвищою індикативна собівартість 
була в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(67 614,83 грн), Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (67 512,30 грн) і Київській 
державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука (64 778,95 грн), що на 12–15 % більше від середнього значення 
по групі. Найнижча індикативна собівартість зафіксована в Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського (21 740,60 грн), 
Університеті банківської справи (38 122,65 грн), Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» (39 031,47 грн), Київському національному 
лінгвістичному університеті (39 196,78 грн), що на 30–60 % менше за середнє 
значення по групі. 

 
 
Заклади вищої освіти, що розташовані в університетських містах 
У табл. 4.1.3.2 відображено розраховану індикативну собівартість 

підготовки одного фахівця в Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Це найчисленніша 
група, до якої віднесено 52 ЗВО. 
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Таблиця 4.1.3.2 
Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 

освіти університетських міст у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Одеський державний екологічний університет ОДЕКУ 82 781,43 
Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 79 458,59 

Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ 75 433,51 
Харківський національний аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва 

Харківський НАУ  
ім. В. В. Докучаєва 

74 200,67 

Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ 73 249,00 

Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ 70 403,79 

Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 69 394,42 

Національний університет «Одеська морська 
академія» 

НУ «ОМА» 68 019,54 

Національний лісотехнічний університет України НЛТУ України 67 958,99 
Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури 

ПДАБА 66 719,98 

Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 65 382,76 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

НЮУ  
ім. Я. Мудрого 

63 846,02 

Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» 

ХАІ  
ім. М. Є. Жуковського 

62 573,81 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв ХДАДМ 59 951,75 
Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 59 483,21 

Український державний хіміко-технологічний 
університет 

УДХТУ 58 615,64 

Національна металургійна академія України НМетАУ 57 653,94 
Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львівська політехніка 57 382,05 

Харківська державна зооветеринарна академія ХДЗВА 56 088,37 
Харківський державний університет харчування 
та торгівлі 

ХДУХТ 55 433,12 

Дніпровський державний технічний університет ДДТУ 55 138,52 
Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ 54 149,49 

Львівський національний аграрний університет Львівський НАУ 54 022,80 
Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 

ОДАБА 53 623,48 

Харківська державна академія фізичної культури ХДАФК 53 608,81 
Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського 

ЛДУФК  
ім. І. Боберського 

53 217,19 

Українська академія друкарства УАД 53 181,98 
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Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара 

ДНУ  
ім. О. Гончара 

52 935,93 

Українська інженерно-педагогічна академія УІПА 52 912,90 
Одеський національний політехнічний 
університет 

ОНПУ 52 491,08 

Університет митної справи та фінансів УМСФ 52 350,77 
Одеський національний економічний університет ОНЕУ 50 055,27 
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ  
ім. Г. С. Сковороди 

49 817,90 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 

ОНУ  
ім. І. І. Мечникова 

49 331,78 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 48 998,68 

Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка 

ХНТУСГ 48 851,70 

Національний університет «Одеська юридична 
академія» 

НУ «ОЮА» 48 696,27 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ  
ім. С. З. Гжицького 

47 483,66 

Одеський державний аграрний університет ОДАУ 47 410,62 
Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ  
ім. ак. В. Лазаряна 

46 872,37 

Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

44 673,40 

Український державний університет залізничного 
транспорту 

УкрДУЗТ 43 865,14 

ДЗ «Південноукраїнський національний педаго-
гічний університет імені К. Д. Ушинського» 

Університет 
Ушинського 

43 780,34 

Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова 

ОНАЗ  
ім. О. С. Попова 

43 604,52 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

ХНАДУ 42 511,15 

Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ  
ім. С. Кузнеця 

39 434,94 

Одеський національний морський університет ОНМУ 38 591,71 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 37 823,50 

Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова 

ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова 

37 197,19 

Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 

37 013,83 

Львівський національний університет імені Івана 
Франка 

ЛНУ  
ім. Івана Франка 

34 511,74 

Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 33 195,84 

Середня по групі ЗВО  50 123,04 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
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Як свідчать дані табл. 4.1.3.2, серед ЗВО, розташованих в університетських 
містах, найвища індикативна собівартість підготовки одного фахівця за 
бюджетні кошти спостерігалася в Одеському державному екологічному 
університеті (82 781,43 грн), Придніпровській державній академії фізичної 
культури і спорту (79 458,59 грн), Львівській національній академії мистецтв 
(75 433,51 грн), Харківському національному аграрному університеті імені 
В. В. Докучаєва (74 200,67 грн), Одеській національній академії харчових 
технологій (69 394,42 грн), Національному університеті «Одеська морська 
академія» (68 019,54 грн), Національному лісотехнічному університеті України 
(67 958,99 грн). 

Досить висока індикативна собівартість спостерігається в Одеському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету (73 249,0 грн) і Харківському торговельно-
економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 
університету (70 403,79 грн) із незначним приведеним контингентом студентів – 
68,2 та 140,3 особи відповідно. Очевидно, що існування таких карликових ЗВО є 
взагалі недоцільним, оскільки й в Одесі, й у Харкові достатньо потужних 
державних університетів, які готують фахівців із тих самих спеціальностей за 
менші бюджетні кошти. 

У 38,5 % ЗВО цієї групи індикативна собівартість нижча від середнього 
значення (50 123,04 грн). Найменші її показники зафіксовано в Дніпровському 
державному аграрно-економічному університеті (33 195,84 грн), Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (34 511,74 грн), Національному 
технічному університеті «Дніпровська політехніка» (37 013,83 грн). 

У більшості ЗВО (36,5 %), розташованих в університетських містах, 
індикативна собівартість підготовки одного фахівця за кошти загального фонду 
перебуває в інтервалі від 50 тис. до 60 тис. грн; у 25 % ЗВО – від 40 тис. до 
50 тис. грн; у 13,5 % ЗВО – до 40 тис. грн і ще в 13,5 % – від 60 тис. до 
70 тис. грн; у 11,5 % ЗВО – понад 70 тис. грн. 

З огляду на численність цієї групи, для кращого сприйняття результатів 
побудовано три графіки (рис. 4.1.3.3–4.1.3.5), що відображають розподіл 
індикативної собівартості залежно від приведеного контингенту студентів у ЗВО 
групи університетських міст (до 1000 осіб, від 1000 до 2000 осіб, понад 
2000 осіб).  

Як видно з рис. 4.1.3.3, найвищу індикативну собівартість (понад 
70 тис. грн) зафіксовано в шести ЗВО з незначним приведеним контингентом 
студентів.  

Дані рис. 4.1.3.4 свідчать, що в чотирьох ЗВО з приведеним контингентом 
від 1200 до 1750 осіб індикативна собівартість підготовки одного фахівця 
становить 65 000–70 000 грн. До цієї групи ввійшла більшість ЗВО (10), де така 
вартість менша за 50 тис. грн. 

На рис. 4.1.3.5 відображено дані по ЗВО з приведеним контингентом понад 
2000 осіб. Найвища індикативна собівартість, понад 60 тис. грн, спостерігається 
у двох ЗВО з приведеним контингентом 3345,9 і 3720,9 особи. 
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Рис. 4.1.3.3. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані в університетських містах,  

із приведеним контингентом до 1000 осіб (середня вартість – 50 123,04 грн) 
у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

Рис. 4.1.3.4. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані в університетських містах,  
із приведеним контингентом від 1000 до 2000 осіб (середня вартість – 

50 123,04 грн) у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 4.1.3.5. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані в університетських містах,  

із приведеним контингентом понад 2000 осіб (середня вартість – 
50 123,04 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Далі наведено аналіз індикативної собівартості підготовки одного фахівця 

за кожним університетським містом. 
 
 
Заклади вищої освіти, що розташовані в місті Дніпрі 
У табл. 4.1.3.3 і на рис. 4.1.3.6 відображено дані щодо індикативної 

собівартості підготовки одного фахівця у 10 ЗВО, розташованих у м. Дніпрі. 
Таблиця 4.1.3.3 

Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 
освіти, розташованих у Дніпрі, у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 79 458,59 

Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури 

ПДАБА 66 719,98 

Український державний хіміко-технологічний 
університет 

УДХТУ 58 615,64 

Національна металургійна академія України НМетАУ 57 653,94 
Дніпровський державний технічний 
університет 

ДДТУ 55 138,52 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. Гончара 52 935,93 

Університет митної справи та фінансів УМСФ 52 350,77 
Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ  
ім. ак. В. Лазаряна 

46 872,37 

Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» 

Дніпровська політехніка 37 013,83 

Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 33 195,84 

Середня по групі ЗВО Дніпра  50 023,27 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 

Рис. 4.1.3.6. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані в Дніпрі (середня вартість – 

50 023,27 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середнє значення є меншим, ніж по групі 
університетських міст, на 2 % та більшим від середнього показника по Україні 
на 6,7 %. Найвищою індикативна собівартість підготовки одного фахівця в 
Дніпрі була в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту 
(79 458,59 грн), що на 59 % більша за середню по місту, а найнижчою – в 
Дніпровському державному аграрно-економічному університеті (33 195,84 грн), 
що на 33,6 % менша від середньої по місту. Висока індикативна собівартість у 
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Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту може бути 
пов’язана зі специфікою цього ЗВО, його інфраструктурою й незначним 
приведеним контингентом студентів (457,6 особи). 
 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в місті Львові 
У табл. 4.1.3.4 та на рис. 4.1.3.7 наведено дані щодо індикативної 

собівартості підготовки одного фахівця в дев’яти ЗВО, розташованих у 
м. Львові. 

Таблиця 4.1.3.4 
Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 

освіти, розташованих у Львові, у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Львівська національна академія мистецтв ЛНАМ 75 433,51 
Національний лісотехнічний університет 
України 

НЛТУ України 67 958,99 

Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 65 382,76 
Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львівська політехніка 57 382,05 

Львівський національний аграрний 
університет 

Львівський НАУ 54 022,80 

Львівський державний університет 
фізичної культури імені Івана 
Боберського 

ЛДУФК  
ім. І. Боберського 

53 217,19 

Українська академія друкарства УАД 53 181,98 
Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ  
ім. С. З. Гжицького 

47 483,66 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана Франка 34 511,74 

Середня по групі ЗВО Львова  49 434,06 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середнє значення індикативної собівартості є 
меншим, ніж по групі університетських міст, на 1,4 % та більшим за середній 
показник по Україні на 5,4 %. Серед дев’яти ЗВО Львова найвища індикативна 
собівартість зафіксована у Львівській національній академії мистецтв 
(75 433,51 грн), що на 53 % більша від середньої по місту, а найнижча – у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (34 511,74 грн), що 
на 30,2 % менша за середню по місту. 
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Рис. 4.1.3.7. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані у Львові (середня вартість – 

49 434,06 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в місті Одесі 
У табл. 4.1.3.5 і на рис. 4.1.3.8 відображено дані щодо індикативної 

собівартості підготовки одного фахівця у 14 ЗВО, розташованих в м. Одесі. 
Таблиця 4.1.3.5 

Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 
освіти, розташованих в Одесі, у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Індикативна собівартість 

Одеський державний екологічний 
університет 

ОДЕКУ 82 781,43 

Одеський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

ОТЕІ КНТЕУ 73 249,00 

Одеська національна академія 
харчових технологій 

ОНАХТ 69 394,42 

Національний університет «Одеська 
морська академія» 

НУ «ОМА» 68 019,54 

Одеська державна академія 
технічного регулювання та якості 

ОДАТРЯ 54 149,49 
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Назва закладу вищої освіти 
Скорочена назва 

ЗВО 
Індикативна собівартість 

Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

ОДАБА 53 623,48 

Одеський національний 
політехнічний університет 

ОНПУ 52 491,08 

Одеський національний 
економічний університет 

ОНЕУ 50 055,27 

Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 

ОНУ  
ім. І. І. Мечникова 

49 331,78 

Національний університет «Одеська 
юридична академія» 

НУ «ОЮА» 48 696,27 

Одеський державний аграрний 
університет 

ОДАУ 47 410,62 

ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»

Університет 
Ушинського 

43 780,34 

Одеська національна академія 
зв’язку імені О. С. Попова 

ОНАЗ  
ім. О. С. Попова 

43 604,52 

Одеський національний морський 
університет 

ОНМУ 38 591,71 

Середня по групі ЗВО Одеси  53 081,89 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.3.8. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані в Одесі (середня вартість – 

53 081,89 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Для ЗВО цього міста середнє значення індикативної собівартості на 5,9 % 
перевищує показник по групі університетських міст та на 13,2 % – середній 
показник по Україні. У згаданій групі Одеса має найбільше середнє значення 
індикативної собівартості. 

Із 14 ЗВО цього міста найвища індикативна собівартість спостерігалася в 
Одеському державному екологічному університеті (82 781,43 грн), що на 56 % 
більше від середнього значення по місту, а найнижча – в Одеському 
національному морському університеті (38 591,71 грн), що на 27,3 % менше за 
середнє значення по місту. 

 
 
Заклади вищої освіти, що розташовані в місті Харкові 
У табл. 4.1.3.6 та на рис. 4.1.3.9 наведено дані щодо індикативної 

собівартості підготовки одного фахівця у 19 ЗВО, розташованих у м. Харкові. 
Таблиця 4.1.3.6 

Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 
освіти, розташованих у Харкові, у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Харківський національний аграрний 
університет імені В. В. Докучаєва 

Харківський НАУ  
ім. В. В. Докучаєва 

74 200,67 

Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

ХТЕІ КНТЕУ 70 403,79 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. Мудрого 63 846,02 

Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 

ХАІ  
ім. М. Є. Жуковського 

62 573,81 

Харківська державна академія дизайну 
і мистецтв 

ХДАДМ 59 951,75 

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 59 483,21 

Харківська державна зооветеринарна 
академія 

ХДЗВА 56 088,37 

Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

ХДУХТ 55 433,12 

Харківська державна академія фізичної 
культури 

ХДАФК 53 608,81 

Українська інженерно-педагогічна 
академія 

УІПА 52 912,90 

Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди 

ХНПУ  
ім. Г. С. Сковороди 

49 817,90 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 48 998,68 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 

ХНТУСГ 48 851,70 

Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 

Каразінський  
університет 

44 673,40 

Український державний університет 
залізничного транспорту 

УкрДУЗТ 43 865,14 

Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

ХНАДУ 42 511,15 

Харківський національний 
економічний університет імені Семена 
Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 39 434,94 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 37 823,50 

Харківський національний університет 
міського господарства імені 
О. М. Бекетова 

ХНУМГ  
ім. О. М. Бекетова 

37 197,19 

Середня по групі ЗВО Харкова  49 324,27 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.3.9. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця  
в закладах вищої освіти, що розташовані в Харкові (середня вартість – 

49 324,27 грн), у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Для ЗВО цього міста середня індикативна собівартість є на 1,6 % меншою, 
ніж по групі університетських міст, і на 5,2 % більшою від середнього показника 
по Україні. Найвищу індикативну собівартість зафіксовано в Харківському 
національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва – 74 200,67 грн 
(приведений контингент студентів – 884 особи), що на 50 % більша за середню 
по місту, а найнижчу – в Харківському національному університеті міського 
господарства імені О. М. Бекетова (37 197,19 грн), Харківському національному 
університеті радіоелектроніки (37 823,50 грн) та Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця (39 434,94 грн), де приведений 
контингент студентів становить відповідно 2491, 4981 і 1717,2 особи, що на 20–
24,6 % менше від середнього значення по місту. 

Досить високою є індикативна собівартість у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого (63 846,02 грн) та Національному 
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» (62 573,81 грн), які мають майже однаковий приведений контингент – 
3720,9 і 3345,9 особи відповідно. 

У 50 % ЗВО Харкова індикативна собівартість перебуває в діапазоні до 
50 тис. грн; у 32 % ЗВО – від 50 тис. до 60 тис. грн; у 18 % ЗВО – понад 
60 тис. грн. 

Отже, з чотирьох університетських міст найвища середня індикативна 
собівартість спостерігається у ЗВО Одеси (53 081,89 грн). У трьох інших містах 
вона менша від середнього показника по групі та становить: у Харкові – 
49 324,27 грн, у Львові – 49 434,06 грн, у Дніпрі – 50 023,27 грн. 

 
 
Заклади вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах 
У табл. 4.1.3.7 наведено дані щодо індикативної собівартості підготовки 

одного фахівця у 46 ЗВО, розташованих у містах – обласних центрах. 
Таблиця 4.1.3.7 

Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 
освіти, розташованих у містах – обласних центрах, у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Льотна академія Національного авіаційного 
університету 

Льотна академія НАУ 181 901,26 

Ужгородський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-
економічного університету 

УТЕІ КНТЕУ 102 405,18 

Закарпатська академія мистецтв ЗАМ 65 585,28 
Миколаївський національний аграрний 
університет 

МНАУ 57 610,40 

Херсонський національний технічний 
університет 

ХНТУ 50 207,04 

Вінницький національний аграрний університет ВНАУ 46 799,78 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Чернівецький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-
економічного університету 

Чернівецький ТЕІ 
КНТЕУ 

46 556,72 

Вінницький національний технічний 
університет 

ВНТУ 46 518,47 

Запорізький національний університет ЗНУ 46 469,61 
Херсонський державний університет ХДУ 45 351,05 
Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Полтавська політехніка 
ім. Кондратюка 

44 937,31 

Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

НУК ім. адм. Макарова 44 699,87 

Донецький національний університет імені 
Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. Стуса 44 327,09 

Рівненський державний гуманітарний 
університет 

РДГУ 43 810,21 

Ужгородський національний університет УжНУ 43 278,61 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 43 038,26 

Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка 

Сум ДПУ  
ім. А. С. Макаренка 

42 847,86 

Херсонський державний аграрний університет ХДАУ 42 163,32 
Черкаський державний технологічний 
університет 

ЧДТУ 41 192,65 

Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка 

ПНПУ 
ім. В. Т. Короленка 

40 954,21 

Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили 

ЧНУ ім. Петра Могили 40 827,90 

Центральноукраїнський національний технічний 
університет 

ЦНТУ 40 480,72 

Сумський національний аграрний університет Сумський НАУ 40 183,18 
Національний університет «Чернігівська 
політехніка» 

Чернігівська 
політехніка 

39 801,51 

Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 39 305,82 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ВТЕІ КНТЕУ 39 286,75 

Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського 

МНУ ім. В. О. Сухом-
линського 

39 170,72 

Сумський державний університет СумДУ 38 989,56 
Херсонська державна морська академія ХДМА 38 898,92 
Національний університет водного господарства 
та природокористування 

НУВГП 38 655,93 

Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Чернігівський колегіум 37 991,79 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 

ЦДПУ ім. 
В. Винниченка 

37 300,27 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Тернопільський національний економічний 
університет 

ТНЕУ 36 845,31 

Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького 

Черкаський НУ  
ім. Б. Хмельницького 

36 741,57 

Полтавська державна аграрна академія ПДАА 35 947,38 
Хмельницький національний університет Хмельницький НУ 35 486,60 
Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника 

ПНУ ім. В. Стефаника 35 216,04 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського 

ВДПУ  
ім. М. Коцюбинського 

34 972,32 

Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки 

СНУ ім. Л. Українки 34 598,02 

Національний університет «Запорізька 
політехніка» 

Запорізька політехніка 33 231,44 

Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя 

ТНТУ ім. І. Пулюя 32 686,05 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 

ЖНАЕУ 31 751,22 

Державний університет «Житомирська 
політехніка» 

Житомирська 
політехніка 

30 653,73 

Житомирський державний університет імені 
Івана Франка 

ЖДУ ім. І. Франка 29 328,04 

Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича 

ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича 

28 774,66 

Луцький національний технічний університет Луцький НТУ 28 520,97 
Середня по групі ЗВО  39 369,11 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня індикативна собівартість підготовки одного фахівця у ЗВО, 

розташованих в обласних центрах, є найнижчою серед визначених груп і 
становить 39 369,11 грн, тобто на 16,1 % менше від середнього показника по 
Україні. 

У ЗВО цієї групи найвищою індикативна собівартість підготовки одного 
фахівця була в Льотній академії Національного авіаційного університету 
(181 901,26 грн), Ужгородському торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету 
(102 405,18 грн), Закарпатській академії мистецтв (65 585,28 грн), а 
найнижчою – в Луцькому національному технічному університеті 
(28 520,97 грн), Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича (28 774,66 грн), Житомирському державному університеті імені 
Івана Франка (29 328,04 грн). 

Розподіл індикативної собівартості підготовки фахівців ЗВО, що 
розташовані в містах – обласних центрах, наведено на рис. 4.1.3.10 та 4.1.3.11. 
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Рис. 4.1.3.10. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця 
в закладах вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах,  

із приведеним контингентом до 2000 осіб (середня вартість – 39 369,11 грн) 
у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Для ЗВО цієї групи характерний рівномірний розподіл. Так, у 50 % ЗВО 

індикативна собівартість підготовки одного фахівця нижча від 40 тис. грн; у 
30 % ЗВО вона перебуває в діапазоні від 40 тис. до 45 тис. грн (на 0,1–12,5 % 
більше за її середнє значення по групі); у 13,4 % ЗВО – від 45 тис. до 50 тис. грн 
(на 12,5–25 % більше); у 4,4 % ЗВО – від 57 тис. до 65,5 тис. грн (на 42,5–63,7 % 
більше). І лише в одному ЗВО (2,2 %) індикативна собівартість перевищує 
середню по групі більш ніж у 4,5 раза, а саме в Льотній академії Національного 
авіаційного університету.  

Стосовно чисельності здобувачів у ЗВО зазначеної групи варто зауважити, 
що 47,8 % ЗВО мають приведений контингент студентів до 2000 осіб, 41,3 % 
ЗВО – від 2000 до 3500 осіб та 10,9 % ЗВО – понад 3500 осіб. 
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Рис. 4.1.3.11. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця 
в закладах вищої освіти, що розташовані в містах – обласних центрах,  

із приведеним контингентом понад 2000 осіб (середня вартість – 
39 369,11 грн) у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в інших містах 
У табл. 4.1.3.8 та на рис. 4.1.3.12, 4.1.3.13 відображено дані щодо 

індикативної собівартості підготовки одного фахівця у 35 ЗВО, розташованих в 
інших містах.  

Таблиця 4.1.3.8 
Індикативна собівартість підготовки одного фахівця в закладах вищої 

освіти, розташованих в інших містах, у 2019 р., грн 

Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Косівський інститут прикладного та 
декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв 

КосівІПДМ ЛНАМ 86 010,13 

Криворізький економічний інститут 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ  
ім. В. Гетьмана» 

58 603,17 

Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя 

НДУ ім. М. Гоголя 55 559,70 

Мукачівський державний університет Мукачівський ДУ 53 626,12 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка 

Дрогобицький ДПУ  
ім. І. Франка 

51 485,99 

Донбаська національна академія 
будівництва і архітектури 

ДонНАБА 50 719,50 

Подільський державний аграрно-
технічний університет 

ПДАТУ 50 340,13 

Відокремлений підрозділ 
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» 

ВП НУБіП «НАТІ» 49 222,02 

Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка 

К-ПНУ ім. І. Огієнка 47 673,88 

Приазовський державний технічний 
університет 

ПДТУ 44 985,23 

Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 

СНУ ім. В. Даля 44 890,88 

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 
Остроградського 

КрНУ  
ім. М. Остроградського 

44 156,45 

ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

ДДПУ 43 076,53 

Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 

ДонНУЕТ 42 433,94 

Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного 

ТДАТУ 41 207,05 

Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 

ІДГУ 41 120,49 

Донбаська державна машинобудівна 
академія 

ДДМА 41 012,64 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

МДПУ  
ім. Б. Хмельницького 

40 927,86 

Донецький державний університет 
управління 

Дон ДУУ 40 641,09 

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка 

Глухівський НПУ  
ім. О. Довженка 

40 291,27 

Маріупольський державний університет Маріупольський ДУ 38 165,79 
Криворізький національний університет КНУ 37 272,54 
Відокремлений підрозділ 
Національного університету біоресурсів 
і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут»

ВП НУБіП «БАТІ» 36 932,81 

Донецький національний технічний 
університет 

ДонНТУ 36 748,62 

Національний університет «Острозька 
академія» 

НУ «Острозька академія» 36 023,75 
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Назва закладу вищої освіти Скорочена назва ЗВО 
Індикативна 
собівартість 

Бердянський державний педагогічний 
університет 

БДПУ 35 830,68 

Криворізький державний педагогічний 
університет 

КДПУ 35 163,90 

Уманський національний університет 
садівництва 

Уманський НУС 35 131,76 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 

БНАУ 33 869,03 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» 

Переяслав-Хмельницький 
ДПУ ім. Г. Сковороди 

33 285,90 

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

Уманський 
педуніверситет  
ім. П. Тичини 

32 916,71 

Азовський морський інститут 
Національного університету «Одеська 
морська академія» 

АМІ НУ «ОМА» 32 798,89 

Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

ЛНУ ім. Т. Шевченка 28 868,01 

Луганський національний аграрний 
університет 

ЛНАУ 27 384,67 

Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

ГІІМ ДВНЗ ДДПУ 27 237,95 

Середня по групі ЗВО  39 577,82 
Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня індикативна собівартість підготовки одного фахівця у ЗВО, що 

розташовані в інших містах, становить 39 577,82 грн, що на 15,6 % менше від 
середнього показника по Україні (46 903,07 грн). 40 % ЗВО цієї групи мають 
приведений контингент студентів до 1000 осіб, 57,2 % ЗВО – від 1000 до 2500 
осіб і лише 2,9 % ЗВО – понад 2500 осіб.  

Найвищою індикативна собівартість підготовки одного фахівця була в 
Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв (86 010,13 грн), Криворізькому економічному 
інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (58 603,17 грн), Ніжинському державному університеті імені Миколи 
Гоголя (55 559,70 грн), Мукачівському державному університеті (53 626,12 грн), 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 
(51 485,99 грн), а найнижчою – в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» (27 237,95 грн), 
Луганському національному аграрному університеті (27 384,67 грн), 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (28 868,01 грн). 
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Рис. 4.1.3.12. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця 
в закладах вищої освіти, що розташовані в інших містах, із приведеним 

контингентом до 1000 осіб (середня вартість – 39 577,82 грн) 
у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 4.1.3.13. Розподіл індикативної собівартості підготовки одного фахівця 
в закладах вищої освіти, що розташовані в інших містах, із приведеним 

контингентом понад 1000 осіб (середня вартість – 39 577,82 грн) 
у 2019 р., осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Варто зауважити, що в 42,8 % ЗВО цієї групи індикативна собівартість 
підготовки одного фахівця нижча від середньої по групі; у 37,1 % ЗВО вона 
становить від 40 тис. до 50 тис. грн (на 25 % більше за середнє значення), у 
17,2 % ЗВО – від 50 тис. до 60 тис. грн (на 25–50 % більше). І лише в одного ЗВО 
(2,9 %) індикативна собівартість перевищує середню по групі майже у 2,2 раза.  

Таким чином, у групах ЗВО в обласних центрах та інших містах 
спостерігається найнижче середнє значення індикативної собівартості (на 15 % 
менше від середнього по Україні), а в групі ЗВО Києва й університетських міст – 
перевищення середнього показника по Україні на 19,2 і 6,9 % відповідно. 

Водночас у кожній групі є ЗВО з високими й низькими значеннями цього 
показника. Так, для ЗВО Києва співвідношення максимальної індикативної 
собівартості та мінімальної становить 3,1 раза; для ЗВО університетських міст – 
2,5 раза; для ЗВО в обласних центрах – 6,4 раза; для ЗВО інших міст – 3,2 раза. 

Варто зауважити, що відокремлені структурні підрозділи Київського 
національного торговельно-економічного університету мають досить високі 
показники індикативної собівартості за незначного приведеного контингенту 
студентів, які навчаються за бюджетні кошти. Ідеться про Ужгородський 
торговельно-економічний інститут (102 405,18 грн; 17,2 особи), Одеський 
торговельно-економічний інститут (73 249, грн; 68,2 особи), Харківський 
торговельно-економічний інститут (70 403,79 грн; 140,3 особи). У межах 
дослідження проведено аналіз середньої індикативної собівартості підготовки 
одного фахівця з вищою освітою в регіональному розрізі (рис. 4.1.3.14). 

Рис. 4.1.3.14. Середня індикативна собівартість підготовки одного фахівця 
в регіональному розрізі (середня вартість по Україні – 46 903,07 грн)  

у 2019 р., осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Як видно, найвища середня індикативна собівартість підготовки одного 
фахівця спостерігалася в місті Києві (55 928,88 грн; приведений контингент на 
1 жовтня 2019 р. – 76 833,9 особи); Одеській (52 634,81 грн; 19 161,7 особи), 
Харківській (48 848,81 грн; 41 995,8 особи), Львівській (49 555,7 грн; 30 720,2 
особи), Дніпропетровській (47 582,45 грн; 23 030,9 особи), Миколаївській 
(45 309,48 грн; 6696,9 особи) областях; найнижча – в Чернівецькій (29 351,55 грн; 
5280,2 особи), Житомирській (30 501,68 грн; 5885,7 особи), Волинській 
(31 940,31 грн; 6793,2 особи), Київській (33 557,43 грн; 4667,6 особи) областях. 

 
Рис. 4.1.3.15. Розподіл приведеного контингенту студентів за регіонами 

станом на 1 жовтня 2019 р., % 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Досить високою є середня індикативна собівартість у Кіровоградській 

області – 55 618,55 грн (приведений контингент – 4230,3 особи), що пов’язано з 
найвищим значенням цього показника в Льотній академії Національного 
авіаційного університету (181 901,26 грн), яка розташована на території цієї 
області. 
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У цілому майже по всіх регіонах середня індикативна собівартість 
розподілена рівномірно та коливається переважно від 29 тис. до 45 тис. грн (46 % 
регіонів), від 45 тис. до 50 тис. грн (31 %), понад 50 тис. грн (23 %). 

Стосовно розподілу приведеного контингенту за регіонами (див. 
рис. 4.1.3.15) слід зазначити, що найбільший контингент студентів зосереджений 
у місті Києві (23,81 %), Харківській (13,01 %), Львівській (9,52 %), 
Дніпропетровській (7,14 %), Одеській (5,94 %) і Запорізькій (3,59 %) областях. У 
решті регіонів цей показник коливається від 1,31 до 2,93 %. 
 
 
4.2. Розвиток фінансових інструментів, зокрема кредитування,  
для здобуття вищої освіти 

 
Фінансове забезпечення здобуття вищої освіти не може бути обмежене 

бюджетним фінансуванням у межах державного замовлення. Доцільно 
диверсифікувати джерела фінансування (особливо в умовах дефіциту 
бюджетних коштів), зокрема через механізм кредитування. Поряд із цим 
зменшення частки бюджетного фінансування здобуття вищої освіти не повинне 
перетворитися на неконтрольовану комерціалізацію освітньої діяльності: 
надмірна комерціалізація надання освітніх послуг здатна унеможливити 
здобуття вищої освіти широкими верствами населення.  

Система вищої освіти в Україні відчуває дефіцит фінансових ресурсів для 
забезпечення ефективної роботи ЗВО, передусім якісної підготовки фахівців для 
національної економіки. Брак бюджетних коштів для фінансування закладів 
освіти зумовлює потребу в пошуку нових механізмів фінансування. Слід 
наголосити, що проблема фінансування вищої освіти належить до актуальних 
проблем економік усіх країн світу. Одним із дієвих механізмів фінансування 
здобуття вищої освіти вважається кредит. Проте серед науковців і практиків 
точаться тривалі дискусії стосовно визначення економічно обґрунтованих 
обсягів надання кредитів на освіту. Наприклад, у США представники різних 
партій (республіканці й демократи) дотримуються діаметрально протилежних 
точок зору щодо проблеми надання кредитів на здобуття вищої освіти. Зокрема, 
демократи зробили забезпечення сприятливих умов для прямого кредитування 
студентам частиною своєї передвиборчої платформи.  

Водночас диверсифікація джерел фінансування освіти (залучення коштів 
студентів, запровадження освітнього кредитування, відкриття програм платної 
додаткової професійної освіти, проведення наукових досліджень на замовлення 
тощо) визначається науковцями як спосіб зменшення ресурсної залежності ЗВО 
від держави107.  

Варто також зауважити, що фактично в усіх сучасних системах 
фінансування вищої освіти одним із основних інструментів фінансової 
підтримки студентів є кредити на навчання, гранти та стипендії. 

                                                            
107 Малишко В. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи. Молодий вчений. 2016. № 2 
(29). С. 64–67. 
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Науковці трактують сутність освітнього кредиту, зазначаючи, що в його 
основі – традиційні принципи кредитування108, а його природа є такою, як 
звичайного споживчого кредиту. Утім, окремі вчені виділяють і специфічні 
ознаки освітнього кредиту109, й ми погоджуємося з цією думкою. Кредит на 
здобуття вищої освіти повинен мати передусім цільовий характер та, за певних 
умов, можливості застосування пільгового механізму повернення.  

Разом із цим зазначимо, що у світовій практиці кредит на здобуття вищої 
освіти надається в різних формах та за різними схемами. Проте за економічною 
природою кредитування вищої освіти має ознаки споживчого кредиту з цільовим 
використанням та, як правило, є довгостроковим. У світовій практиці 
застосовуються також механізми пільгового студентського кредитування як 
складової системи фінансування вищої освіти в умовах змішаного фінансування 
в контексті диверсифікації джерел. 

Стосовно значення освітніх кредитів слід зауважити, що таке кредитування 
має певні переваги для абітурієнтів та їхніх батьків, а саме: перенесення витрат 
із періодів низької платоспроможності людей на періоди стабільних доходів; 
перекладення витрат на навчання з батьків на студентів, які самостійно 
оплачують вартість підготовки після закінчення ЗВО.  

На сьогодні, згідно з національним законодавством, для здобуття вищої 
освіти громадяни можуть отримати: 

– державний пільговий цільовий кредит (надається під 3 % річних без 
прив’язки до рівня інфляції); 

– споживчий кредит від комерційних банків і небанківських кредитних 
установ. 

Порядок державного кредитування здобуття вищої освіти затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання 
цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти» від 
16.06.2003 № 916 (далі – постанова № 916)110. Відповідно до цієї постанови, 
цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, 
вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах (тепер 
ЗВО) незалежно від форми власності можуть одержати молоді громадяни 
України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити (на сьогодні – ЗНО) 
або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу (одержувачі 
кредиту). Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж 
спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що 
функціонує на території України.  

Згідно з постановою № 916, кошти на надання кредитів передбачаються в 
Державному бюджеті України Міністерством освіти і науки України для оплати 
навчання у вищих навчальних закладах усіх форм власності, крім комунальної. 
                                                            
108 Захаревич Г. О. Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. URL: 
http://soskin.info/ea/2011/9-10/201117.html. 
109 Пчелінцева І. Освітній кредит. Вища школа. 2005. № 2. С. 95–100. 
110 Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : 
постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-
%D0%BF. 



229 

Розмір кредиту визначається щороку до 1 квітня вищим навчальним закладом 
державної форми власності виходячи з вартості навчання (за винятком стипендії) 
відповідно до форми навчання та затверджується центральним органом 
виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває цей заклад.  

Приймальна комісія вищого навчального закладу за результатами 
складання вступних іспитів приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення 
про зарахування абітурієнта до закладу з оплатою його навчання за рахунок 
кредиту. Вищі навчальні заклади у 10-денний строк після підписання наказу про 
зарахування подають інформацію про зарахування абітурієнтів з оплатою 
навчання за рахунок кредиту центральним органам виконавчої влади, у 
підпорядкуванні яких перебувають ці заклади.  

Орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту, має право 
надавати невикористані кредити студентам вищих навчальних закладів 
незалежно від курсу навчання. 

Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей мають 
переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які 
претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту.  

Державне пільгове кредитування здобуття вищої освіти розпочалось у 
2004 р. Сума кредиту повертається зі сплатою 3 % річних протягом 15 років 
починаючи з 12-го місяця після закінчення навчання у ЗВО до державного 
бюджету України та місцевих бюджетів. Загальні обсяги пільгового 
довгострокового кредитування на здобуття освіти з початку ухвалення 
постанови № 916 наведено в табл. 4.2.1. 

Таблиця 4.2.1 
Державне пільгове довгострокове кредитування здобуття освіти, тис. грн 

Рік 
Надання кредитів 

план факт 
2004 13 500,0 н/д 
2005 13 500,0 н/д 
2006 14 715,0 н/д 
2007 14 715,0 14 715,0 
2008 14 715,0 14 715,0 
2009 14 715,0 14 715,0 
2010 14 715,0 8869,5 
2011 5300,0 5300,0 
2012 5000,0 5000,0 
2013 5000,0 1773,2 
2014 0 0 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 36 850,0 0 
2019 3011,3 2726,4 
2020 2200,0 1736,7 

Складено автором за даними Державного казначейства України (URL: 
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477). 
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Загалом із даних, наведених у табл. 4.2.1, важко визначити ефективність і 
прозорість надання державних пільгових кредитів. Можемо лише констатувати, 
що загальна динаміка надання державних кредитів звелася до нуля у 2016 р.  
А, наприклад, у 2009 р. вона становила понад 9 % загального обсягу 
фінансування вищої освіти, що є досить вагомим. Відновилося кредитування 
тільки у 2019 р. 

Науковці зауважують, що таке державне кредитування не стало масовим. 
Зокрема, ґрунтовний аналіз чисельності одержувачів кредитів і розрахунки 
коефіцієнта повернення бюджетних коштів за кредитами виконано в статті 
«Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні»111. Для 
оцінки рівня державних втрат за кредитною програмою, пов’язаних зі 
знеціненням коштів унаслідок інфляції, автори застосували коефіцієнт 
повернення бюджетних коштів. Вони дійшли висновку, що за теперішньої 
ситуації в країні до бюджету буде повернено не більш ніж 45 % від наданих 
коштів та що ця кредитна програма, з огляду на нинішні макроекономічні умови, 
за один оборот втрачає щонайменше 59,4 % свого фінансового потенціалу. 
Коефіцієнт повернення бюджетних коштів не враховує втрати, пов’язані з 
пільгами окремим категоріям одержувачів кредитів (випускникам, котрі мають 
дітей; особам, які працюють у бюджетних установах в сільській місцевості, 
проходять строкову службу), а також із наявністю прострочених і неповернених 
кредитів. 

Можна додати, що державне пільгове кредитування має ознаки 
субсидування, а це є викривленням принципів надання кредитів. 

На переконання інших науковців, державне пільгове кредитування 
забезпечує доступність вищої освіти, створення сприятливих економічних умов 
для отримання освітнього кредиту, адресність та диференційованість 
бюджетного кредитування, особисту відповідальність осіб, що отримали 
кредит112.  

Утім, на нашу думку, неможливо проаналізувати ефективність цих 
бюджетних витрат (наприклад, які ЗВО отримували кошти з державного 
бюджету в рамках кредитування навчання), а також персональний склад 
одержувачів кредитів. Отже, доцільно забезпечити прозорість державного 
кредитування здобуття вищої освіти з метою уникнення нецільового витрачання 
бюджетних коштів.  

Обсяги й існуюча система надання цільових пільгових державних кредитів 
практично не впливають на ситуацію в освіті. А неефективний правовий 
механізм надання кредитів призводить до порушень у її кредитуванні. Так, у 
результаті перевірок, проведених Головним контрольно-ревізійним управлінням 
України, виявлено випадки розрахунків «кредитними» коштами за комунальні 
послуги чи комп’ютери, укладання угод без участі банківської сторони. Крім 
того, набула поширення практика «економії» на студентах – одержувачах 
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кредиту: їх переводять на бюджетну форму навчання або відраховують, а кошти 
до бюджету не повертають.  

Згідно з постановою № 916, розпорядники бюджетних коштів 
забезпечують цільове та ефективне використання коштів, передбачених у 
відповідному бюджеті для надання кредитів. Зазначені кошти використовуються 
з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 
узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту 
відповідної бюджетної програми. 

Основною причиною гальмування ефективного функціонування системи 
кредитування вищої освіти в Україні є відсутність інформації про порядок 
отримання кредиту. Ці дані має надавати МОН. Окрім того, негативне 
сприйняття ідеї такого кредитування зумовлене непрозорістю механізмів 
прийняття рішень про надання кредитів. 

Неефективність управління й використання бюджетних коштів, 
спрямованих на кредитування освіти, та посадові зловживання під час надання 
кредитів істотно перешкоджають нормальному функціонуванню системи 
кредитування освіти. 

Також щодо занадто пільгових умов кредитування науковці наголошують, 
що високий рівень субсидування за кредитами на навчання можуть дозволити 
собі лише заможні країни, але навіть вони намагаються не порушувати принципи 
зворотності, платності і строковості та не перетворюють кредити на гранти. 
Надмірна пільговість і брак дієвих механізмів стягнення боргів не роблять вищу 
освіту доступнішою, а, навпаки, заважають поширенню програми кредитування 
на більший контингент студентів113. 

Зауважимо: виходячи з вітчизняних реалій така схема державного 
кредитування містить великі корупційні ризики та потребує вдосконалення з 
використанням досвіду розвинутих країн, який буде висвітлено далі. 

Можна констатувати, що на сучасному етапі пільгова кредитна підтримка 
студентів в Україні фактично відсутня. 

Стосовно кредитування здобуття вищої освіти комерційними банками слід 
зазначити, що спеціальних довгострокових кредитів на навчання не існує. 
Банківські продукти, пропоновані як кредит на освіту, є звичайними споживчими 
кредитами. Натомість можна взяти звичайний споживчий кредит на навчання як 
із заставою, так і без. Проценти за такими кредитами нічим не відрізняються від 
ставок на інші споживчі кредити. 

Коли потрібна невелика сума (зазвичай до 30–70 тис. грн) і на короткий 
термін, можна навіть оформити звичайну кредитну картку, отримати споживчий 
кредит без застави. Однак основним недоліком такого кредиту є високі процентні 
ставки – в середньому 40 % річних.  

За нижчою ставкою (в середньому 25–30 %) можна взяти довгостроковий 
кредит під заставу. Сума такого кредиту може сягати й 1 млн грн, вона залежить 
передусім від заставного майна. Утім, 25–30 % є досить великими процентами та 
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не роблять зазначені кредити широкодоступними. Крім того, є великий ризик для 
позичальника втратити заставне майно. Тобто, з одного боку, механізм 
комерційного кредитування навчання в Україні існує, а з другого – 
середньостатистичний українець не в змозі оплати такі високі процентні ставки.  

Безперечно, банк не може самостійно забезпечити довгострокове 
кредитування здобуття вищої освіти під низькі проценти у зв’язку з 
потенційними ризиками неплатоспроможності позичальника. Комерційним 
банкам важко визначити платоспроможність позичальників через 
асиметричність інформації, що унеможливлює розвиток комерційного 
кредитування вищої освіти без державної підтримки. До того ж, потреба у 
втручанні держави та наданні нею підтримки процесу забезпечення доступності 
кредитних ресурсів для студентів зростає у зв’язку з кризою банківської системи 
України, що спостерігається останніми роками. Адже головною метою розвитку 
кредитування здобуття вищої освіти є фінансова допомога студентам, які не 
спроможні покрити витрати на освіту. 

Зважаючи на інтеграцію України в єдиний світовий освітній простір, 
доцільним є дослідження й запозичення досвіду застосування кредитних 
механізмів фінансування здобуття вищої освіти в розвинутих країнах, які вже 
сьогодні забезпечили інноваційний тип економіки, побудований на використанні 
нових знань.  

Західні економісти виокремлюють два основних варіанти організації 
інструментів фінансової підтримки за умови залучення коштів студентів як 
одного із джерел фінансування вищої освіти в рамках змішаних моделей, що 
базуються на концепції диверсифікації. Перший варіант полягає у використанні 
попередньої оплати навчання з наданням студентам стипендій і грантів, розмір 
котрих залежить від середнього рівня їхніх доходів (застосовується в Австрії, 
Франції, Іспанії). Другий варіант передбачає організацію субсидованих програм 
кредитів на навчання із фіксованим графіком погашення після закінчення ЗВО 
(використовується у США, Канаді, Японії) або з виплатами, розмір яких 
залежить від рівня доходів випускників (практикується в Австралії, Новій 
Зеландії та Великій Британії)114.  

За спостереженнями зарубіжних аналітиків, державне кредитування 
досить поширене, на відміну від кредитування освіти комерційними банками. 
Зокрема, у 2014 р. частка державних видатків на вищу освіту, що надаються у 
формі державних кредитів студентам, у Швеції, Нідерландах, Данії й Великій 
Британії перевищила 25 %. Загальні державні витрати на освіту включають: 
1) пряме державне фінансування закладів освіти та 2) трансферти 
домогосподарствам і підприємствам (у т. ч. неприбутковим організаціям). Як 
правило, державний сектор фінансує освіту, надаючи кошти безпосередньо на 
поточні й капітальні витрати закладів освіти (прямі витрати) або підтримуючи 
студентів та їхні сім’ї стипендіями й державними позиками, а також шляхом 
надання державних субсидій на освітню діяльність приватним підприємствам чи 
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неприбутковим організаціям (передача приватним домогосподарствам і 
підприємствам)115. 

Державна фінансова допомога студентам – це пряма державна допомога 
учням/студентам у вигляді стипендій, державних позик та сімейних надходжень, 
залежно від обставин студента. Це не вся допомога, яку можуть отримати 
студенти. Вони (або їхні сім’ї) також можуть одержувати фінансову підтримку 
опосередковано, наприклад через допоміжні послуги (тобто послуги соціального 
обслуговування студентів, такі як харчування, транспорт, медичне 
обслуговування чи гуртожиток) або зменшення податків. 

Кредитування здійснюється за різними схемами116: заставні кредити із 
фіксованими платежами, заставні кредити з прогресивними платежами, 
відстрочена плата за навчання. У світі напрацьовано певні схеми надання 
кредитів, які передбачають повернення боргу з урахуванням майбутніх доходів 
випускника (відстрочена плата за навчання), що знижує подібні ризики та не 
призводить до зменшення доступності вищої освіти. Зауважимо, що перевагами 
освітніх кредитів із прогресивними платежами та відстроченою платою за 
навчання, порівняно з виплатами за фіксованим графіком, є: відсутність ризику 
дефолту для позичальників; висока соціальна орієнтованість програм; дуже 
гнучкі схеми кредитування, що дає змогу врахувати рівень доходів випускників 
ЗВО при визначенні суми й періоду погашення кредиту.  

У таких провідних країнах, як Велика Британія та США, система вищої 
освіти є платною. Проте в обох цих країнах діють програми кредитування.  

Студентські позики й гранти у Великій Британії насамперед надаються 
урядом через кредитне агентство SLC, невідомчий державний орган. SLC несе 
відповідальність за Student Finance England та є партнером із доставки Student 
Finance Wales і Student Finance NI. Агентство «Студентські нагороди» для 
Шотландії оцінює заявки в цій країні. Більшість студентів ЗВО, які проживають 
у Сполученому Королівстві, мають право на отримання студентських кредитів. 
Окрім того, окремі студенти з курсів підвищення кваліфікації теж можуть подати 
заявку на їх отримання. Починаючи з 2016/2017 н. р. студентські позики 
доступні й для аспірантів, які навчаються на дослідницьких чи докторських 
курсах117. 

Згідно із Законом Великої Британії «Про освіту» 1962 р., більшість 
місцевих органів управління освітою (LEAs) оплачували навчання студентів, а 
також надавали підтримку для забезпечення повсякденних витрат, і такі субсидії 
не потребували погашення. Закон 1962 р. зобов’язав усі органи управління 
освітою надавати студентам ЗВО гранти на утримання. 

Перші студентські позики були ініційовані урядом М. Тетчер у 1980-х 
роках і надавали студентам додаткову допомогу «на життя» у вигляді кредитів 
під низький процент. У перший рік SLC надав позики 180 200 студентам (тобто 
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28 % усіх студентів, що мають право брати участь у програмі) у середньому в 
розмірі 390 ф. ст.118. 

У 1997 р. сер Р. Дерінгі у своїй доповіді рекомендував студентам зробити 
власний внесок у витрати на університетську освіту. Лейбористський уряд 
Т. Блера прийняв Закон «Про навчання та вищу освіту» 1998 р., який 
запроваджував плату за навчання в розмірі 1000 ф. ст.119. Окрім того, супровідні 
гранти було замінено кредитами на погашення для всіх студентів, за винятком 
найнезаможніших. Загальний розмір наданих кредитів збільшився з 
941 млн ф. ст. у 1997/1998 н. р. до 1,23 млрд ф. ст. у наступному році, коли було 
запроваджено плату за навчання120. 

Законом Великої Британії «Про вищу освіту» 2004 р. плату за навчання 
підвищено з 1000 ф. ст. до максимум 3000 ф. ст. До 2005/2006 н. р. SLC надало 
кредити 1,08 млн студентів у розмірі 2,79 млрд ф. ст. 

Усі студенти Сполученого Королівства мають право на отримання кредиту 
на навчання до 9000 ф. ст., що покриває повну вартість навчання, повернення 
кредитів повʼязане із прогнозними розрахунками рівня інфляції RPIX на 
наступний навчальний рік. Студенти з малозабезпечених сімей можуть 
претендувати на збільшення суми кредиту121. 

У свою чергу, на здобуття освіти у США надаються як приватні, так і 
федеральні кредити. Під приватними, як правило, розуміються звичайні 
споживчі кредити, що мають цільовий, довгостроковий характер та надаються 
відповідно до процедури банківської установи. Вони є незабезпеченими й мають 
різні схеми погашення, у т. ч. із відстроченням платежів на термін навчання та 
влаштування позичальника на роботу. Процентні ставки за такими кредитами 
встановлюються банківською установою й підлягають обов’язковому 
страхуванню. Є досвід секʼюритизації студентських кредитів за прикладом 
іпотечних. 

За формою надання приватні кредити на здобуття вищої освіти бувають 
прямими (позика надається безпосередньо студенту) та опосередкованими (через 
університет, коледж). Кредити, які надаються ЗВО, надходять відразу на рахунки 
закладу. Переважна більшість приватних кредитів пов’язані з кредитною 
історією позичальників, тому проценти за ними відрізняються (позичальники з 
відмінною кредитною історією можуть отримати нижчі проценти). Варто також 
зазначити, що на американському ринку освітніх кредитів функціонує велика 
кількість банків та небанківських кредитних інституцій, отже, цей вид 
кредитування є досить прибутковим. 

Федеральні кредити, на відміну від приватних, надаються під гарантії 
уряду США. Також урядом визначається ставка за кредитами, яка пов’язана зі 
ставкою рефінансування та не перевищує 8 % річних. Федеральне кредитування 
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URL: https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company. Retrieved 12 November 2010. 
119 Student tuition fees: costly changes. BBC News. 1998. 19 May. Retrieved 24 May 2010. 
120 Take up statistics 1991–2005 / Student Loans Company Limited. Archived from the original on 12 September 2010. 
URL: https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company. Retrieved 12 November 2010. 
121 Student Money Saving: Funding, borrowing & living 10/11. URL: https://www.moneysavingexpert.com/. Retrieved 
12 November 2010. 
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здійснюється через акредитовані кредитні інституції або безпосередньо 
університетами. Найбільш поширеним і популярним серед позичальників є 
урядовий кредит, що надається за двома програмами122: 1) Federal Direct Student 
Loan Program (федеральна програма прямого студентського кредитування, котра 
надається студентам та їхнім батькам безпосередньо урядом США); 2) Federal 
Family Education Loan Program (федеральна сімейна освітня програма, для 
відкриття якої студент звертається до банку чи іншої кредитної установи; у 
цьому випадку кредит видається під гарантії федерального уряду)123. Обидві 
федеральні програми кредитування гарантуються Управлінням освіти США.  

У Норвегії компенсація студентам сукупних витрат на освіту здійснюється 
Державним фондом освітніх кредитів. Кредит надається на 20 років та може бути 
частково виплачений закладом освіти. Подібна модель інвестування в людські 
ресурси застосовується як у європейських країнах, так і в державах атлантичного 
ареалу. Механізмом її реалізації є фінансова й інституціональна автономія ЗВО. 
А в Нідерландах, окрім соціальних програм, спрямованих на забезпечення 
рівності освітніх можливостей, донедавна впроваджувалася система 
студентських кредитів за принципом «кредит, а потім стипендія». Студенти 
отримують стипендії спочатку у формі кредиту, який за умови успішного 
виконання ними вимог програми перетворюється на стипендію, котру не 
потрібно повертати124.  

У Німеччині здобуття вищої освіти є безкоштовним, але студенти повинні 
оплачувати відвідування лабораторій, спортивних комплексів і бібліотеки. Тому 
в цій країні також досить поширене державне кредитування. Воно здійснюється 
шляхом надання безпроцентної позики, яку студент отримує щомісяця, а після 
закінчення університету повертає. Виплати за кредитом починаються, коли 
випускник влаштовується на роботу. Крім того, передбачені різні пільги, 
наприклад оплата половини суми позики, подовження терміну кредитування. 
Строк кредитування становить у середньому 10 років125. Для порівняння: у 
Швеції, де здобуття вищої освіти також безкоштовне, у студентів є можливість 
узяти кредит для покриття витрат на проживання.  

У Франції активно реалізується принцип кредитування населення з метою 
здобуття вищої освіти, тож студенти охоче беруть соціальний кредит. Він 
надається під 7–9 % річних (що на 1-2 пункти менше, ніж класичний кредит) 
переважно особам віком 18–26 років у розмірі від 10 тис. до 150 тис. євро зі 
строком повернення боргу 9–10 років; заставою банківського кредиту слугують 
поручительства батьків, родичів та ін.126. 

У Швеції фінансова допомога надається з бюджету у вигляді грантів і 
кредитів усім студентам ЗВО, які її потребують, під 70 % від встановленої 

                                                            
122 Federal Family Education Loan Program. URL: http:// mashpedia.com/Federal_Family_Education_Loan_Program. 
123 Federal Student Loan Program. Federal Stafford Loans. URL: http//www. chasestudentloans.com/student-loan/. 
124 Захаревич Г. О. Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід. URL: 
http://soskin.info/ea/2011/9-10/201117.html. 
125 Johnstone B. Student loans in International Perspective: Promises and Failures, Myths and Partial Truths / The Center 
for Comparative and Global Studies in Education. University at Buffalo, 2001. URL: http://www.qse.buffalo.edu/ 
ora/lntHiaherEdFinance/textForSite/ StudentLoanlnternatFinal.pdf. 
126 Funding Solutions for Studies in France. URL: http://www.hdfccredila.com/abroad/france.html. 
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центральним банком облікової ставки кредиту. Частина кредиту, що 
повертається, становить максимум 4 % щорічного доходу127. 

Отже, у розвинутих країнах освітнє кредитування здійснюється у великих 
обсягах та за вагомої підтримки держави. Значні фінансові ресурси 
спрямовуються на підтримку обдарованої молоді шляхом надання пільгового 
кредитування, стипендій, грантів тощо. Таке ставлення до фінансування 
здобуття вищої освіти, у т. ч. через кредитний механізм, зумовлене дотриманням 
концепції розвитку економіки знань – економіки інноваційного типу, яка не 
можлива без висококваліфікованих фахівців. 

Аналіз програм кредитування здобуття освіти в тих країнах, де 
використовується модель багатоканального фінансування із залученням коштів 
студентів (США, Великій Британії та ін.), показав, що програми кредитування 
здобуття вищої освіти можуть бути масовими та при цьому ефективними. Утім, 
умови програми студентського кредитування здобуття освіти, що реалізується в 
Україні, істотно відрізняються від прийнятих у розвинутих країнах. Вітчизняна 
програма характеризується від’ємною реальною процентною ставкою протягом 
усього періоду погашення, відсутністю дієвих механізмів впливу на боржників, 
які можуть вільно ухилятися від сплати боргу. За таких умов рівень державних 
видатків за програмою є дуже високим, відповідно, за дефіциту бюджетних 
коштів програма кредитування не може охоплювати значний контингент 
студентів. Тож використання в Україні зарубіжного досвіду є доцільним у разі 
вдосконалення механізму державного пільгового кредитування. 

У контексті дослідження досвіду розвинутих країн у частині застосування 
кредитних механізмів і забезпечення державної підтримки можна стверджувати, 
що підтримка державою розвитку кредитування здобуття вищої освіти в Україні, 
а, можливо, й за її межами (якщо це стосується спеціальностей, котрих не 
навчають у нашій країні), сприятиме розбудові економіки знань. 

Поряд із цим, з огляду на дефіцит бюджетних коштів та високий рівень 
корупційних ризиків, пріоритетним напрямом удосконалення фінансування 
вітчизняної освітньої галузі вбачається надання кредитів на навчання студентів 
самим ЗВО з коштів спецфонду. Адже лише ЗВО здатний найточніше й 
найоперативніше оцінити здібності та старанність своїх студентів, їхні 
можливості кар’єрного зростання, а отже, й шанси повернення кредиту. Оскільки 
його повернення безпосередньо залежить від майбутньої зарплати випускників, 
кредитування студентів заохочує університети до ретельнішого відбору 
абітурієнтів і активного пошуку таких програм навчання, які максимізують 
конкурентоспроможність випускників та їхні майбутні доходи. Для поширення 
цієї практики в Україні варто передбачити відповідне податкове стимулювання 
недержавних ЗВО. 

Слід також наголосити, що освітні кредити не лише роблять вищу освіту 
доступнішою, їх надання пов’язане з певними ризиками для отримувачів. По-
перше, студент може не закінчити навчання або воно може затягнутися, а кредит 

                                                            
127 Grants and Loans in Sweden. URL: http://www.european-funding-guide.eu/articles/grants-and-loans/grants-and-
loans-sweden. 



237 

однаково доведеться повертати. По-друге, розпочинаючи навчання, дуже важко 
(особливо в нашій країні) передбачити майбутні доходи випускника. Для сімей 
із низькими доходами повернення кредиту може бути проблематичним, а це 
зменшить їх попит на освіту. 

Зрозуміло, можна заперечити, що успішність у навчанні ще не є запорукою 
успішної кар’єри. Утім, у будь-якому разі такий механізм кредитування буде 
стимулом до інтелектуального розвитку. До того ж, як варіант, ЗВО може 
підтримувати подальшу наукову кар’єру талановитих студентів. Загалом, це 
питання потребує додаткової широкої дискусії в академічних колах. Але, 
зважаючи на зарубіжну практику кредитування університетами, такий напрям 
розвитку кредитування має право на життя. 

Практично всі великі університети й коледжі мають власну систему 
кредитування та грантів для студентів. Ці системи різняться механізмами 
надання й повернення, граничними сумами та порядком сплати процентів. 
Більше того, наразі вже практикується надання фінансової допомоги студентам 
із боку ЗВО. Зокрема, 25 коледжів пропонують фінансову допомогу, а також 
хочуть замінити студентські позики грантами чи стипендіями, які не потрібно 
погашати128. Кожний коледж чи університет проводить власну політику 
фінансової допомоги. Деякі ЗВО вимагають мінімальної участі студентів або 
батьківських внесків. Більшість коледжів мають на меті покрити фінансову 
потребу сім’ї студента, зокрема якщо її дохід менший, ніж певний поріг.  

Однією з моделей фінансування здобуття освіти може бути метод 
кредитування студентів, рекомендований ще в 1945 р. для фінансування 
професійної освіти. Інвесторам пропонується фінансувати професійну 
підготовку молоді під очікувані майбутні доходи працівників. Вони ніби 
продають «паї» потоку своїх потенційних доходів, щоб фінансувати інвестиції в 
особистий людський капітал, зобов’язуючись виплачувати певну частку свого 
майбутнього заробітку. При цьому інвестори можуть диверсифікувати свої 
вкладення, запобігаючи таким чином ризику втрати капіталу. Такі інвестиції для 
кредитора є вигідними доти, доки очікувана віддача від них перевищує ринкову 
процентну ставку. 

Описаний метод покладено в основу сучасної моделі кредитування групи, 
учасники котрої мають різний рівень доходів. Студент у цій моделі розглядається 
як фірма, що отримує інвестиції для виробництва людського капіталу. Однак на 
ринках традиційних видів капіталу (наприклад, цінних паперів) створена могутня 
інформаційна база, за допомогою якої можна спрогнозувати майбутній розвиток 
отримувача кредиту та запобігти невиправданому ризику.  

Студент ЗВО не має чітких доказів своїх потенціальних можливостей, а 
нерідко й особистої впевненості в успішності майбутньої кар’єри, тож на 
позичковому ринку він подібний до нікому не відомої фірми, якій банки не 
наважуються надати кредит. Окрім того, визначення рівня ризику та надання 
об’єктивної оцінки доходів випускників у перспективі пов’язані з низкою 
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проблем. При цьому ринку людського капіталу необхідні інвестиційні інститути, 
чия діяльність сприятиме скороченню інформаційних витрат. Оскільки такі 
інститути не створено, а визначення ризику інвестицій в окремого студента є 
дуже дорогим та утруднене соціальними чинниками, постала потреба в 
об’єднанні студентів у так звані групи платників, кожна з яких виплачує гроші 
за спільною ставкою й дотримується єдиних термінів та умов виплат. Членство 
в такій групі починається після отримання кредиту на здобуття освіти, й 
залишити групу, тобто зняти із себе ці зобов’язання, можна лише сплативши 
встановлений штраф або, наприклад, шляхом погашення решти суми кредиту за 
вищою ставкою, ніж інші члени групи.  

Таким чином, зазначену схему кредитування групи учасників із різним 
рівнем доходів можна розглядати як комбінацію звичайної позички та 
послідовного захисту (страхування) від низького рівня доходу. Ця комбінація 
має на меті певною мірою компенсувати неможливість оцінки індивідуального 
ризику. Оскільки студенти не мають надійної індивідуальної «оцінки», вони 
групуються. У результаті високі доходи одних членів групи та їхні виплати, що 
перевищують середній рівень, використовуються для покриття знижених виплат 
інших, що мають невеликий заробіток. Основна проблема полягає в тому, як 
залучити в групу й утримувати в ній учасників із потенційно високим рівнем 
доходів. Це визначається умовами виходу з групи. Як зазначалося, вони 
передбачають виплату кредиту тим, хто залишає групу, за вищою ставкою. За 
дуже високих доходів людині може бути вигідніше сплатити більші проценти, 
ніж віддавати фіксовану частку заробітку. До речі, така система не набула 
поширення в розвинутому світі, де головною залишається орієнтація на власний 
успіх і особисту відповідальність.  

Окремі фахівці віддають перевагу системі грантів, частина яких 
виплачується державою, частина – із фондів розвитку, а ще частина –
безпосередньо університетами зі своїх фондів. Окрім того, пропонується замість 
традиційного державного фінансування освіти використовувати систему грантів. 

Проаналізуємо зарубіжний досвід стипендіального й грантового 
фінансування здобуття вищої освіти. 

Класичним прикладом грантів, що виконують соціальну функцію, є гранти 
Пелла у США. Високий рівень фінансування сфери вищої освіти в цій країні дає 
можливість забезпечувати відповідну державну підтримку студентів на безоплат-
ній основі. Гранти Пелла надаються студентам, незалежно від форми навчання та 
успішності, для здобуття вищої освіти в будь-якому ЗВО, що бере участь у 
програмі. Розмір гранта визначається на основі показника EFC (Expected Family 
Contribution – очікуваний внесок родини), котрий розраховується для кожного 
студента виходячи з доходів родини студента, її активів і складу, а також вартості 
й форми навчання. У 2012/2013 н. р. сума гранта Пелла на одного студента стано-
вила 602–5550 дол. США, його отримали 8,9 млн студентів (42,4 % їх загальної 
чисельності), а сумарні видатки за цією програмою сягнули 32,1 млрд дол.129. 
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У західних країнах грантові програми рідко спрямовані на виконання 
стимулюючої й регулюючої функцій. Як приклад-виняток можна навести 
програму SMART-грантів (National Science and Mathematics Access to Retain 
Talent) у США, що націлена на залучення студентів до вивчення точних 
дисциплін. Але для отримання цього гранта (до 4000 дол. у 2013/2014 н. р.) 
студент повинен не лише навчатися на денному відділенні та освоювати певні 
дисципліни (англійську мову, математику, біологію, хімію чи фізику, іноземну 
мову), а й мати право на отримання гранта Пелла, котрий надається на підставі 
оцінки рівня доходів студентів130. Отже, у розвинутих країнах соціальна функція 
залишається для цієї форми підтримки основною, й визначальним критерієм при 
наданні будь-яких грантів на навчання є рівень матеріального добробуту. 

У Великій Британії завдяки величезному попиту на вищу освіту вона є 
досить дорогою131. У зв’язку з цим місцеві стипендії фактично являють собою 
знижки на навчання, що їх університет надає окремим студентам, які 
відзначились у навчанні. Найчастіше заявку на отримання стипендії 
оформлюють уже в процесі навчання. Підставою можуть бути академічні успіхи, 
досягнення у спорті або в громадській роботі. Здобути право на стипендію 
можуть і абітурієнти. Так, деякі вузи заради підвищення власного міжнародного 
престижу пропонують невеликі стипендії всім вступникам-іноземцям132. Окрім 
того, університет може бути зацікавлений у наборі молоді з видатними 
здібностями в певній галузі, наприклад у фізиці чи математиці. Однак у такому 
разі можливість отримати стипендію, швидше за все, не афішуватиметься – про 
неї можна буде дізнатися лише в приватному порядку, приміром через агентство. 

Гранти на навчання в цій країні надаються нечасто133. Зате іноді вони 
включають повну вартість не тільки навчання, а й проживання і навіть 
перельотів. Щоб отримати такий грант, потрібно пройти дуже серйозний 
конкурс. Гранти, як правило, орієнтовані на конкретну програму та 
спеціальність. 

У Швеції вища освіта й дослідження субсидуються центральним урядом. 
Рішення щодо бюджетних асигнувань приймає парламент. Державні гранти, які 
вузи отримують на навчання, за винятком кандидатських і докторських 
досліджень, залежать насамперед від результатів наукової діяльності ЗВО. 
Критерієм є результат досліджень, виконаних студентами денного відділення 
протягом року. Тобто у Швеції не поширена практика надання грантів на 
здобуття вищої освіти134.  

Система грантів використовується також в інших країнах ЄС, але разом із 
іншими видами фінансування. У Німеччині та Австрії, у зв’язку з тим що 
здобуття вищої освіти є здебільшого безкоштовним, гранти і стипендії не 
надаються. 
                                                            
130 Undergraduate Bulletin 2013-2015. National Science and Mathematics Access to Retain Talent (SMART) Grants. 
URL: http://www.lehman.edu/undergraduate-bulletin/nationalscienceandmathematicsaccesstoretaintalentsmartgrants.htm. 
131 Money and costs. URL: https://study-uk.britishcouncil.org/planning/money-costs. 
132 UKCISA grants for pilot projects. URL: https://www.ukcisa.org.uk/. 
133 Scholarships and financial support. URL: https://study-uk.britishcouncil.org/options/scholarships-financial-support. 
134 Financial aid for studies. URL: https://www.government.se/government-policy/education-and-research/the-swedish-
financial-aid-system-for-studies/. 
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Система грантового фінансування вищої освіти популярна в Норвегії135. 
Чимала частина університетських фондів базується на різних державних грантах. 
Модель розподілу бюджету норвезьких ЗВО була змінена на національному рівні 
в рамках великої програми оновлення та модернізації усього державного 
сектору. Частка загальноуніверситетських ресурсів зростає за рахунок інших 
джерел. Національна дослідницька рада щорічно надає гранти для університетів. 
Гранти від громадських або приватних фондів, Європейського Союзу, 
промислових, державних і муніципальних агентствам забезпечують 
фінансування основної частини дослідницької роботи у ЗВО. У Норвегії 
здобуття вищої освіти є безкоштовним для всіх, однак студенти зобов’язані 
оплачувати членство в організаціях соціального забезпечення, що відповідають 
за житло тощо. Фінансова підтримка студентів здійснюється за рахунок надання 
стипендії та кредитів на освіту з центрального банку. 

Парламентські гранти надаються як загальні для кожного університету за 
єдиною бюджетною схемою. Вони покривають витрати на всю університетську 
діяльність, включаючи Головне управління, бібліотеки, дороге обладнання, 
ремонт, а також різні капітальні витрати. Бюджет для кожного закладу освіти 
складається як окрема частина річного бюджету, схваленого парламентом. 
Ключовим показником при складанні річного бюджету ЗВО в Норвегії є 
чисельність студентів. За останніх 15 років кількість студентів в університетах 
країни майже подвоїлась, але наразі зменшується. Утім, спостерігається 
тенденція збільшення числа іноземних студентів. 

В Україні також функціонує система призначення стипендій і надання 
грантів, що регулюється низкою нормативно-правових актів. Серед них: Указ 
Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді» 
від 02.08.2000 № 945/2000136, котрим визначається порядок надання щорічних 
грантів Президента як фінансової підтримки державою обдарованої молоді, що 
надається з метою реалізації соціально значущих творчих проєктів у соціальній 
та гуманітарній сферах (такий грант може одержати громадянин України віком 
від 14 до 35 років); Указ Президента України «Про Положення про гранти 
Президента України для випускників професійно-технічних навчальних 
закладів» від 28.12.2004 № 1561/2004137, яким встановлено порядок призначення 
випускникам закладів професійно-технічної освіти щорічних грантів; Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про визначення розміру щорічних стипендій та 
грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та 
їх випускникам» від 08.06.2005 № 436138, котрою визначено порядок виплати цих 
                                                            
135 Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems (National Study – Norway). URL: 
https://www.oecd.org/norway/38308044.pdf. 
136 Про гранти Президента України для обдарованої молоді : Указ Президента України від 02.08.2000 № 945/2000. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000. 
137 Про Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів : 
Указ Президента України від 28.12.2004 № 1561/2004. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561/2004. 
138 Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам 
всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та їх 
випускникам : постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 № 436. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/436-2005-%D0%BF. 



241 

стипендій і грантів. Зокрема, передбачено, що стипендії Президента України 
призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
учнів закладів професійно-технічної освіти виплачуються в розмірі мінімальної 
ординарної академічної стипендії для учнів таких закладів із коефіцієнтом 
4,375 – за перше місце, 3,5 – за друге, 3,0 – за третє, 2,5 – за четверте–шосте місця 
в порядку, визначеному Указом Президента України «Про Положення про 
стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів» 
від 28.12.2004 № 1562139; розмір гранта Президента України для випускників 
зазначених закладів освіти не може перевищувати 30 тис. грн та визначається 
МОН залежно від складності технічного проєкту. Гранти надаються в порядку, 
визначеному Указом Президента України «Про Положення про гранти 
Президента України для випускників професійно-технічних навчальних 
закладів» від 28.12.2004 № 1561. МОН забезпечує виплату вказаних у постанові 
стипендій і грантів Президента України в межах коштів, передбачених 
Міністерству в державному бюджеті для підготовки кадрів. 

На жаль, ми не можемо проаналізувати обсяги виділених бюджетних 
коштів у рамках надання стипендій та грантів через те, що така інформація 
збирається на рівні відповідних департаментів Міністерства освіти і науки 
України та не оприлюднюється систематично, лише фрагментарно, як правило, 
на сайті МОН у частині «Новини».  

Так, є інформація, що в цьому році Уряд призначив академічні стипендії 
Кабінету Міністрів України – їх отримали 100 студентів та 35 аспірантів. 
Відповідне розпорядження було ухвалено 6 червня 2018 р. під час засідання 
Кабміну. Аспірантам стипендії призначені на 2018/2019 н. р. у розмірі понад 
5200 грн на місяць. Студенти отримають стипендії за другий семестр 
2017/2018 н. р., призначені за підсумками семестрового контролю, у розмірі 
майже 2500 грн на місяць. ЗВО мають здійснити перерахунок коштів за той 
період, коли розпорядження не було чинним, та виплатити студентам різницю 
між фактично виплаченою й призначеною стипендією. Кандидатів на отримання 
стипендії з числа відмінників висували ЗВО за пропозицією вченої ради, 
погодженою з органом студентського самоврядування140. 

Також протягом 2018 р. 66 студентів (курсантів) ЗВО мали отримати 
соціальні стипендії Верховної Ради України. Вони призначені для студентів із 
числа дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей. Пропозиції щодо 
призначення стипендій надходили від ЗВО. Стипендія призначається на один рік 
і виплачується додатково до інших стипендій або грантів. У 2020 р. серед 
стипендіатів 13 студентів ЗВО I–II рівнів акредитації, вони мали одержати 
750 грн. Для студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації, а таких наразі 53 особи, 

                                                            
139 Про Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів : Указ Президента України від 28.12.2004 
№ 1562/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562/2004#Text. 
140 100 студентів та 35 аспірантів отримали стипендії Кабміну. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/100-studentiv-ta-
35-aspirantiv-otrimali-stipendiyi-kabminu. 
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виплата становить 900 грн141. Претендувати на отримання такої стипендії 
можуть діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування (віком до 
18 років), особи з їх числа, студенти (курсанти) ЗВО, які на період навчання 
залишилися без батьків (віком 18–23 роки) та діти з малозабезпечених сімей. 

На жаль, ми не можемо зробити висновки про справедливість, 
ефективність чи неефективність системи розподілу таких коштів. 

Також зауважимо, що в Україні створено Національний фонд досліджень, 
який уже з 2019 р. розпочав грантову підтримку наукових досліджень та 
розробок142. Уряд сподівається створити дієвий механізм конкурсного 
фінансування науки, що має сягати 40 % загального обсягу її бюджетного 
фінансування. Це одна із ключових рекомендацій ЄС, що були надані за 
результатами незалежного зовнішнього аудиту науково-інноваційної системи 
України. Зазначена рекомендація йде поряд із твердженням європейських 
експертів, що реформи мають спиратися на твердий намір влади виконати свої 
зобов’язання щодо збільшення фінансування. Уряд виконує свої зобов’язання: 
фінансування науки за останніх два роки було збільшено на 69 %. Однак в 
Україні досі не було інституції подібного формату, яка могла б надавати гранти 
на дослідження й розробки на умовах відкритих конкурсів та незалежно від 
відомчих ознак. Така штучна сегментація наукової сфери обмежує не лише 
наукову конкуренцію, а й можливості міжвідомчої кооперації143.  

Кошти Національного фонду досліджень формуватимуться за рахунок 
коштів державного бюджету, добровільних внесків, у т. ч. іноземних донорів, а 
також інших не заборонених законодавством джерел. Фонд розподілятиме 
кошти шляхом надання індивідуальних, колективних та інституційних грантів і 
працюватиме за такими основними напрямами: безпосередньо виконання 
наукових досліджень та розробок; сприяння науковій співпраці, науковій 
мобільності, зокрема наукове стажуванням наукових працівників, у т. ч. за 
кордоном; розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок; 
розвиток дослідницької інфраструктури; підтримка проєктів молодих учених; 
популяризація науки тощо. 

Слід згадати також про гранти Київського міського голови144 – це цільові 
кошти, що надаються на конкурсній основі закладу освіти, педагогічному 
працівникові такого закладу для реалізації заявленого проєкту в галузі освіти. 
З метою стимулювання й заохочення суб’єктів освітньої діяльності до 
застосування інноваційних підходів розвитку освіти в місті Києві вперше 
запроваджено щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів 
Київського міського голови у галузі освіти за напрямами: «Здорова дитина», 

                                                            
141 Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-
сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2018 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-priznachennya-
socialnih-stipen. 
142 Про Національний фонд досліджень України : постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 528. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-%D0%BF. 
143 Уряд створив національний фонд досліджень, який даватиме гранти на науку з 2019 року. URL: 
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-stvoriv-nacionalnij-fond-doslidzhen-yakij-davatime-granti-na-nauku-z-2019-roku. 
144 Проведення щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі 
освіти у 2017 році. URL: http://don.kievcity.gov.ua/content/granty2017.html. 
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«Перспектива освіти», «Заклад з ідеєю», «Чуйне серце»145. Утім, ці гранти 
стосуються передусім дошкільної та загальної середньої освіти. 

З огляду на зазначене, можна зробити висновок про нерозвиненість і 
непрозорість вітчизняної системи грантової та стипендіальної підтримки 
студентів. 

У країнах, де кошти студентів широко використовуються як одне із джерел 
фінансування здобуття вищої освіти, про що йшлося вище, фінансова підтримка 
студентів організована переважно на основі кредитування навчання, а гранти й 
стипендії надаються лише студентам із сімей з низькими доходами. Вважається, 
що в контексті забезпечення фінансової доступності вищої освіти для студентів 
із найменш заможних верств населення ефективніші гранти, а для всіх інших – 
кредити.  

З огляду на хронічне недофінансування системи вищої освіти в Україні, 
масове запровадження грантових і кредитних механізмів фінансування здобуття 
вищої освіти значно покращить фінансовий стан ЗВО, зменшить навантаження 
на державний бюджет та зробить вищу освіту доступнішою для широких верств 
населення.  

Скорочення державного замовлення на підготовку фахівців із вищою 
освітою та поступове збільшення частки платної освіти актуалізує розроблення 
системної програми освітнього кредитування й надання грантів. Кредитні 
програми та гранти на здобуття вищої освіти мають стати обов’язковим 
елементом багатоканальної системи фінансового забезпечення системи вищої 
освіти в Україні.  

Поряд із цим доцільно розвивати комерційні кредити банків як одного із 
джерел фінансування. Оскільки ринкові механізми комерційного кредитування 
не дають можливості створити відповідні соціально-економічні умови, необхідні 
для забезпечення доступу широких верств населення до вищої освіти, участь 
держави в програмах кредитування є обов’язковою для розвитку альтернативних 
джерел фінансування здобуття вищої освіти. З огляду на це можна застосувати 
механізм здешевлення комерційних кредитів шляхом компенсації процентів за 
кредитами з бюджету. Такий механізм існує для сільськогосподарських 
підприємств, то чому б не використати його для підтримки обдарованої молоді. 

Для забезпечення соціальної справедливості вища освіта має відігравати 
роль соціального ліфта для найнезаможніших верств населення, що зумовлює 
потребу в застосуванні кредитного механізму фінансування із широкою участю 
держави, у т. ч. кредитування за пільговими програмами через державні банки. 
Загалом, зважаючи на високі корупційні ризики, програму державного 
пільгового кредитування слід трансформувати в програму кредитування, яке 
буде здійснюватися державними банками, передусім Ощадбанком, що зменшить 
навантаження на бюджет і забезпечить цільове використання коштів. Необхідно 
прийняти спеціальну програму кредитування вищої освіти через Ощадбанк на 
пільгових умовах та на тривалий термін (від 10 до 20 років). 
                                                            
145 Про запровадження щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови 
у галузі освіти : розпорядження Київського міського голови від 16.08.2016 № 806. URL: http://document.ua/pro-
zaprovadzhennja-shorichnogo-zagalnomiskogo-konkursu-na-o-doc280178.html. 
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Дослідження вітчизняних і зарубіжних механізмів фінансування здобуття 
вищої освіти студентами дає підстави стверджувати, що принципи організації 
надання грантів та кредитів в Україні й у розвинутих країнах істотно 
відрізняються, незважаючи на ідентичність їх форм.  

До останнього часу в Україні модель фінансування науки й освіти була 
сформована на основі історичного досвіду та мала маргінальний вигляд, адже не 
враховувала виклики сучасного світу й підходи до реалізації передових наукових 
проєктів. Останні законодавчі зміни дещо вдосконалили нормативно-правове 
поле у сфері надання освітніх послуг і провадження наукової діяльності, проте 
необхідні подальші інституційні перетворення з урахуванням трансформації 
системи фінансування146.  

З огляду на обмеженість джерел фінансування, фінансування здобуття 
освіти, а також залучення вільних фінансових ресурсів на реалізацію реформи 
освіти доцільно здійснювати за допомогою ваучерів (сертифікатів) і 
освітніх/соціальних облігацій.  

Зауважимо, що соціальний ваучер (цільова споживча субсидія, соціальний 
сертифікат) – це документ, який дає право споживачеві отримати від обраного 
постачальника послугу в певному обсязі (грошовий номінал ваучера) та на 
визначених умовах, а постачальнику – право одержати оплату вартості послуги 
із фактом її надання у визначеному обсязі й на певних умовах. Сертифікати 
дають змогу з’єднати громадські дотації та вільний ринок, перешкоджаючи 
використанню виділених коштів не за призначенням.  

Технологія соціального ваучера зародилася за кордоном. У США ваучери 
використовуються як засіб виплати державних дотацій при оплаті навчання. 
У Фінляндії застосовуються сертифікати на оплату соціальних і медичних 
послуг. У муніципалітетах Данії за технологією соціальних ваучерів самотнім 
літнім громадянам надаються побутові послуги (прибирання, купівля продуктів, 
миття вікон, приготування їжі тощо)147. Ваучерна система фінансування всіх 
рівнів освіти функціонує в багатьох країнах. Зокрема, у 2001 р. ваучерна схема 
університетського фінансування запроваджена в Казахстані, у 2002 р. – у Росії, у 
2005 р. – у Грузії, у 2007 р. – в Угорщині, у 2009 р. – у Литві та інших країнах148. 
У зазначених державах ваучерна система фінансування є, по суті, системою 
державного заохочення для обдарованих абітурієнтів – надання 
диференційованих грантів уряду. Ваучери, як правило, використовуються для 
оплати навчання в державних і приватних університетах (30–100 % вартості 
навчання). У багатьох країнах ваучерна система фінансування застосовується 
виключно для підтримки дітей із малозабезпечених сімей. 

В Україні діє механізм фінансування здобуття освіти через ваучери в 
частині освіти дорослих. Зокрема, Закон України «Про зайнятість населення» від 

                                                            
146 Терещенко Г., Олейнікова Л. Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань. СХІД. 
2017. № 4 (150). С. 25–31. 
147 Соціальний ваучер (сертифікат). URL: http://studme.com.ua/19770413/sotsiologiya/sotsialnyy_vaucher_sertifikat.htm. 
148 Ziderman A. Financing Universities Through Vouchers: Lessons from the Republic of Georgia. Higher Education 
Policy. 2017. Vol. 30, Issue 2. P. 161-184. 
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05.07.2012 № 5067-VI149 передбачає застосування такого механізму та визначає 
ваучер як документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, 
підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, 
підвищення кваліфікації в закладах освіти чи в роботодавця. Згідно зі ст. 30 
цього закону, право на одноразове отримання ваучера для підтримання 
конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення 
кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів 
економічної діяльності мають: 

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 
15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку; 

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців 
строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів 
цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або 
Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням 
чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого 
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не 
набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; 

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні 
антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого 
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня 
звільнення; 

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності 
підходящої роботи. 

Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця 
навчання здійснюється особою. Вартість ваучера встановлюється в межах 
вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Оплата 
ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з 
його фінансових можливостей. Порядок видачі державною службою зайнятості 
ваучерів затверджується Кабінетом Міністрів України. Також перелік професій, 
спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання 
за якими може бути виданий ваучер, затверджується центральним органом 

                                                            
149 Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/5067-17/print. 
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виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 
трудових відносин, соціального захисту населення150. 

Порівняно з традиційною організацією професійного навчання, ваучер дає 
більше свободи користувачам щодо вибору форми й місця навчання та 
передбачає істотно меншу роль Державної служби зайнятості. Водночас 
програма має низку досить жорстких обмежень, таких як недоступність для осіб, 
котрі не мають документального підтвердження наявності професійної освіти; 
надто вузький вибір професій (13 робітничих професій і 
22 спеціальності/напрями); обмежена висхідна мобільність між освітньо-
кваліфікаційними рівнями. Найпопулярнішими робітничими професіями із 
затвердженого переліку є: тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва, електрогазозварник, плодоовочівник, водій навантажувача. 
Найчастіше обирають професії у сфері інформаційних технологій (комп’ютерні 
системи та мережі, програмне забезпечення систем, розроблення програмного 
забезпечення) й землевпорядника. Серед користувачів ваучерної програми 
переважають чоловіки, особливо у видах навчання за робітничими 
професіями151. 

На нашу думку, доцільно розширити коло використання ваучерів на 
фінансування вищої та професійної (професійно-технічної) освіти для 
обдарованих дітей із малозабезпечених сімей. 

Поряд із зазначеним головним предметом цього дослідження є оцінка 
можливостей запровадження у вітчизняну практику освітніх/соціальних 
облігацій. З одного боку, облігації є фінансовими інструментами, які 
перебувають в обігу на фінансовому ринку та можуть забезпечити мобілізацію 
вільних фінансових ресурсів для фінансування актуальних проблем освітньої 
реформи. З другого боку, вони надають можливість їх власникам оплатити 
навчання в закладах вищої або професійної (професійно-технічної) освіти за 
рахунок цих фінансових інструментів. 

Слід наголосити, що в зарубіжних країнах облігації для фінансування 
здобуття освіти та мобілізації вільних грошових коштів на внутрішньому 
фінансовому ринку використовуються досить успішно. Так, у США вже понад 
30 років функціонує програма освітніх облігацій. Відповідно до цієї програми 
будь-яка особа, котра досягла 24-річного віку, може придбати та скористатись 
освітньою облігацією для оплати навчання (або батьки, які купують облігації для 
своєї дитини, що не досягла вказаного віку). Крім того, програма освітніх 
облігацій у цій країні передбачає звільнення частини доходів домогосподарств 
від оподаткування (зокрема, для того щоб претендувати на податкові пільги, 
облігації мають бути серії ЕЕ та випущені після 1989 р.)152. 

                                                            
150 Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
5067-17/print. 
151 Фінальний звіт про ваучерну систему в Україні. URL: http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/ 
04_M%D1%96zhnarodn%D1%96%20dosl%D1%96dzhennja/2015.04.02%20Voucher_system_in_UKraine/Final%20r
eport_voucher%20system%20in%20Ukraine.pdf. 
152 What is the Education Savings Bond Program? URL: https://www.investopedia.com/ask/answers/111414/what-
education-savings-bond-program.asp. 
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При погашенні освітніх облігацій усі кошти мають бути використані на 
оплату здобуття вищої освіти власника облігацій чи його утриманців (передусім 
дітей). Служба внутрішніх доходів (IRS) визнає платежі, здійснені в межах 
програми, де Міністерство освіти США окреслило схеми допомоги студентам. 
Кошти, отримані за рахунок погашення облігацій, можуть бути витрачені 
виключно на оплату освітніх послуг, у т. ч. на оплату занять у лабораторіях, на 
курсах тощо. Вони не можуть витрачатися на харчування, проживання, книги, 
спортивний інвентар і розважальні заходи університетів. Також доходи 
домогосподарств, які мають право на податкові пільги в межах програми освітніх 
облігацій, не повинні перевищувати певну межу (наразі цей поріг становить 
139 250 дол. США). Домогосподарства, чиї сукупні доходи більші, теж можуть 
купувати освітні облігації, проте не мають податкових пільг. 

Ширша програма освітніх облігацій діє в Австралії. Домогосподарства цієї 
країни вважають освітні облігації простим, гнучким та податково ефективним 
способом інвестування в освіту дитини153. Відмінною рисою цих освітніх 
облігацій є можливість використання їх для фінансування освіти всіх рівнів – від 
дошкільної до університетської. Крім того, на відміну від США в Австралії 
кошти можна витрачати на підручники, транспорт, проживання та інші супутні 
освітні послуги154.  

Схожі схеми емісії освітніх облігацій діють і в європейських країнах. Є 
навіть спеціальні програми освітніх облігацій для іноземних студентів. У цьому 
контексті становить інтерес досвід програм освітніх облігацій Ірландії для 
студентів із Китаю155. Така ініціатива, зокрема, була підтримана ірландською 
міграційною службою. Освітні облігації в цій країні, з одного боку, виступають 
інструментом оплати навчання в Ірландії, з другого – альтернативою перевірки 
фінансового статусу студентів із метою спрощення процедури отримання 
ірландської візи. Процедура придбання облігацій дуже проста: достатньо 
заповнити онлайн-форму та оплатити через Інтернет 7000 євро. Це гарантує, що 
кошти будуть використані студентом на особисті освітні потреби. До переваг 
освітніх облігацій Ірландії (Education Bond Ireland) для іноземних студентів 
можна віднести швидку процедуру отримання візи та цільовий характер 
мобілізованих коштів.  

Утім, більш поширеною формою фінансування освіти та інших соціально 
важливих сфер є емісії облігацій соціального впливу (Social Impact Bonds). Схеми 
обігу соціальних і освітніх облігацій кардинально відрізняються одна від одної 
(рис. 4.2.1, 4.2.2).  

 

                                                            
153 A simple, flexible and tax effective way to invest for a child's education. URL: https://www.australianunity.com.au/ 
wealth/investment-bonds/lifeplan-products/education-bond. 
154 Saving for your children's education. URL: https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/saving/saving-
for-your-childrens-education. 
155 Education Bond Ireland. URL: https://educationbondireland.com/. 
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Рис. 4.2.1. Спрощена схема фінансування здобуття освіти за допомогою 

освітніх облігацій 
Побудовано автором за: Saving for your children’s education. URL: https://www.moneysmart. 
gov.au/managing-your-money/saving/saving-for-your-childrens-education. 
 

 
Рис. 4.2.2. Схема фінансування освіти за допомогою соціальних 

облігацій 
Побудовано автором за: Rotheroe A., Joy I., Lomax P. The Future for Children bond. Allia, 2013. 
29 p.; Payer pour obtenir des résultats: résoudre les questions complexes de notre société grâce aux 
obligations à impact social / Deloitte (Canada), [n.d.]; Warner M. E. Private finance for public goods: 
social impact bonds. Journal of Economic Policy Reform. 2013. 15 Oct. 
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Соціальні облігації є результативною формою інвестицій у соціально-
економічний розвиток європейських країн. Приватні інвестори надають капітал 
за допомогою інструментів фінансового ринку для запуску або розширення 
соціально-економічних програм, що забезпечують суспільне благо, передусім 
фінансування освіти. Ця схема є взаємовигідною для всіх учасників. Наприклад, 
якщо очікувані соціальні (освітні) виплати будуть досягнуті наприкінці певного 
періоду, інвестори отримають назад свій капітал плюс дохідність (узгоджену з 
державними органами влади). Соціальні облігації мають потенціал щодо 
залучення великих обсягів капіталу для фінансування соціальних послуг. І 
Європейська комісія ставить за мету полегшити та забезпечити ефективний 
обмін досвідом між країнами-членами щодо розвитку ринку соціальних 
облігацій. У свою чергу, Європейський парламент закликав до ширшого 
використання інноваційного фінансування соціальної допомоги156.  

Філософія соціальних інвестицій/облігацій змінює підходи країн ЄС до 
соціальних видатків. Вона базується на ідеї, що сьогоднішні державні соціальні 
витрати (витрати на освіту) забезпечать майбутні економічне зростання й 
зайнятість. Наприклад, якісніша освіта може привести в майбутньому до 
формування ефективнішої та конкурентоспроможнішої робочої сили, яка 
сплатить більше податків і отримає меншу частку у страхуванні безробіття й 
соціальних виплатах. Застосування цього принципу допомагає визначити 
пріоритетні види витрат на соціальне забезпечення, ті, що мають найвідчутніший 
благотворний вплив. На сьогодні головним пріоритетом є освіта. 

Протягом останніх років ринок соціальних облігацій набуває дедалі 
більшої популярності серед європейських країн. Зокрема, 2 червня 2017 р. 
Європейський інвестиційний фонд (European Investment Fund – EIF) спільно з 
Міністерством економіки та зайнятості Фінляндії оголосив про створення схеми 
соціального впливу за допомогою інструментів фінансового ринку, яка є першою 
такою схемою в Європі157. Її реалізація стала можливою завдяки Європейському 
фонду стратегічних інвестицій (European Fund for Strategic Investments – EFSI), 
котрий є центральним елементом Європейського інвестиційного плану 
Єврокомісії (так званого плану Юнкера) та забезпечуватиме гарантії для 
приватних інвесторів. EIF інвестуватиме 10 млн євро на соціальні потреби, 
передусім шляхом надання допомоги у фінансуванні здобуття освіти й пошуку 
роботи.  

Схеми емісії соціальних облігацій забезпечують нівелювання фінансових 
ризиків між приватними інвесторами та державою, що в результаті забезпечує 
ефективність виконання соціально-економічних програм. Насамперед ці 
програми спрямовані на забезпечення освіти іммігрантів та їх 
працевлаштування. Очікується, що «план Юнкера» буде мобілізовувати понад 
4,4 млрд євро інвестицій у Фінляндію й 194 млрд євро по всій Європі. Цей 

                                                            
156 Social impact bonds. Private finance that generates social returns. URL: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/538223-
Social-impact-bonds-FINAL.pdf. 
157 Investment Plan for Europe: First social impact bond scheme in Europe supports integration in Finland. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-first-
social-impact-bond-scheme-europe-supports-integration-finland_en. 
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інвестиційний план є одним із пріоритетів Єврокомісії, який забезпечуватиме 
доступ до освіти та працевлаштування найменш захищених верств населення.  

Спрощену схему фінансування освіти за допомогою освітніх і соціальних 
облігацій в Україні наведено на рис. 4.2.3. Хоча вона досить спрощена, але в 
цілому показує взаємозв’язки між учасниками. По-перше, це пряме придбання 
освітніх облігацій здобувачами освіти, передусім батьками, та їх цільове 
використання на освітні послуги. По-друге, це можливість залучити «довгі» 
гроші на внутрішньому фінансовому ринку за допомогою соціальних облігацій 
(використання приватного інвестиційного капіталу для фінансування державних 
освітніх програм і заходів із реформування освіти). 

 

 
Рис. 4.2.3. Спрощена схема фінансування освіти за допомогою освітніх  

і соціальних облігацій в Україні 
Побудовано автором. 

 
На підставі викладеного доходимо висновку, що в умовах хронічного 
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освіти за допомогою інструментів фінансового ринку (освітніх та соціальних 
облігацій) стане ефективним механізмом спрямування вільних грошових коштів 
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на розвиток вітчизняної системи освіти. Крім того, в умовах імплементації Угоди 
про асоціацію з ЄС можна використовувати успішні облігаційні схеми, які 
застосовуються в країнах Євросоюзу. 

 
 

4.3. Особливості фінансування вищої освіти в Україні порівняно з іншими 
країнами 
 

При обговоренні проблем державного фінансування вищої освіти 
основними дискусійними питаннями є: 

 достатність/недостатність наявного фінансування для забезпечення 
якості й конкурентоспроможності української вищої освіти; 

 оптимальне співвідношення обсягів державного, регіонального та 
приватного фінансування; 

 шляхи підвищення ефективності державного фінансування. 
З метою прийняття обґрунтованих рішень із цих питань варто 

проаналізувати досвід інших країн, зокрема лідерів у сфері вищої освіти, 
конкурентів України на глобальному ринку вищої освіти та країн, які в певних 
аспектах (історія, економічний стан тощо) є близькими до нашої держави. 

Джерелами для такого аналізу можуть слугувати міжнародні статистичні 
бази, зокрема ОЕСР (data.oecd.org), Інституту статистики ЮНЕСКО 
(http://data.uis.unesco.org), Євростату (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home), а 
також національні статистичні ресурси, у т. ч. Інформаційно-пошукова система 
«Законодавство України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws), Єдина державна 
електронна система освіти (https://info.edbo.gov.ua), ресурси Національної 
служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua), Міністерства фінансів 
України (https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education), публічні дані по 
державних і комунальних бюджетних програмах, фінансові звіти закладів вищої 
освіти та ін. 

Підготовлений до другого читання проєкт Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік» передбачає фінансування вищої освіти 
за багатьма бюджетними програмами158. При цьому лише окремі з них 
безпосередньо стосуються вищої освіти. Здебільшого законопроєкт містить 
сумарні показники фінансування за декількома рівнями освіти, а інколи й за 
іншими сферами діяльності. Зокрема, бюджетні програми, передбачені по 
Міністерству освіти і науки України, наведено в табл. 4.3.1. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
158 Про Державний бюджет України на 2022 рік : проєкт Закону України, зареєстр. 15.09.2021 за № 6000. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72775. 
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Таблиця 4.3.1 
Бюджетні програми Міністерства освіти і науки України,  

що передбачають фінансування закладів вищої освіти на 2022 р., тис. грн 

№ 
з/п 

Код Назва 
За 

загальним 
фондом 

За 
спеціальним 

фондом 
Разом 

1 2201040 Наукова і науково-
технічна діяльність 
закладів вищої освіти та 
наукових установ 

825 272,7 448 661,9 1 273 934,6 

2 2201160 Підготовка кадрів 
закладами вищої освіти та 
забезпечення діяльності їх 
баз практики 

21 072 020,3 14 082 653,0 35 154 673,3 

3 2201190 Виплата академічних 
стипендій студентам 
(курсантам), аспірантам, 
докторантам закладів 
фахової передвищої та 
вищої освіти 

5 144 575,6 – 5 144 575,6 

4 2201280 Підготовка кадрів 
Київським національним 
університетом імені 
Тараса Шевченка 

1 729 253,3 755 000,0 2 484 253,3 

5 2201300 Забезпечення діяльності 
Національного фонду 
досліджень, грантова 
підтримка наукових 
досліджень і науково-
технічних 
(експериментальних) 
розробок 

833 817,3 – 833 817,3 

6 2201360 Реалізація проєкту 
«Президентський 
університет» 

500 000,0 – 500 000,0 

7 2201390 Підтримка пріоритетних 
напрямів наукових 
досліджень і науково-
технічних 
(експериментальних) 
розробок у закладах вищої 
освіти 

105 000,0 – 105 000,0 

8 2201610 Вища освіта, 
енергоефективність та 
сталий розвиток 

– 649 800,0 649 800,0 

9 2201680 Удосконалення вищої 
освіти в Україні заради 
результатів 

– 150 000,0 150 000,0 

Джерело: Про Державний бюджет України на 2022 рік : проєкт Закону України, зареєстр. 
15.09.2021 за № 6000. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72775. 
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Слід зазначити, що деякі з цих бюджетних програм лише частково 
стосуються вищої освіти. Водночас є низка інших бюджетних програм МОН, які 
теж передбачають фінансування закладів чи заходів у сфері вищої освіти. 
Наприклад, такі: 2201020 «Забезпечення організації роботи Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства 
кваліфікацій, освітнього омбудсмена»; 2201070 «Фонд Президента України з 
підтримки освіти, науки та спорту»; 2201080 «Державні премії, стипендії та 
гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних 
конкурсів»; 2201200 «Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 
передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті»; 2201250 «Підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних 
працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної 
промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних 
кадрів»; 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти»; 2201310 «Фізична і 
спортивна підготовка учнівської та студентської молоді». Сумарне фінансування 
за цими програмами передбачене в розмірі 2 767 676,2 тис. грн, що становить 
менш ніж 8 % тільки загального обсягу фінансування за програмою 2201060. 
Оскільки лише незначна частина фінансування за цими програмами стосується 
вищої освіти, можна стверджувати, що вони неістотно впливають на загальну 
картину.  

Крім того, бюджетні програми, спрямовані на фінансування вищої освіти 
та/або закладів вищої освіти, мають: 

 Державна служба статистики України; 
 Міністерство внутрішніх справ України; 
 Міністерство охорони здоров’я України; 
 Міністерство соціальної політики України; 
 Міністерство фінансів України; 
 Міністерство культури та інформаційної політики України; 
 деякі інші державні органи. 
Загальне фінансування за відповідними бюджетними програмами 

становить понад 13,8 млрд грн, у т. ч. близько 7 млрд грн за загальним фондом. 
Утім, ці програми частково охоплюють інші рівні освіти, насамперед фахову 
передвищу. Водночас є державні органи, які мають у підпорядкуванні заклади 
вищої освіти, але відповідні видатки плануються за бюджетними програмами 
більш загального спрямування та можуть бути виокремлені лише за 
результатами аналізу бюджетних програм, котрі наразі ще не розроблені.  

Така структура бюджетного фінансування освіти має переваги й недоліки. 
З одного боку, вона дає можливість цілеспрямованіше фінансувати підготовку з 
окремих спеціальностей і галузей знань у ЗВО певних типів із урахуванням 
їхньої специфіки. З другого боку, це заважає реалізації єдиної державної 
політики у сфері вищої освіти та інколи призводить до того, що підходи й обсяги 
фінансування близьких за цілями та змістом освітніх програм істотно 
відрізняються для закладів, які перебувають у сфері управління різних 
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державних органів. Також це інколи спричиняє порушення рівних умов доступу 
до здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету. Приміром, у 2019 р. 
мінімальний конкурсний бал для вступу для здобуття вищої освіти за державним 
замовленням на бакалаврські програми спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» до закладів, що перебувають у сфері управління МОН, 
дорівнював 150.501, а для Університету Державної фіскальної служби – 
128.775159. 

Враховані загальні видатки державного бюджету на вищу освіту сягають 
близько 60 млн грн, із яких майже 38 % припадає на спеціальний фонд. За 
бюджетними програмами різних державних органів, що безпосередньо 
орієнтовані на підготовку фахівців, частка спеціального фонду, котрий 
переважно формується за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, отриманих 
як оплата за навчання, теж становить близько 40 %. 

На рис. 4.3.1 відображено частки публічних коштів у деяких країнах у 
2018 р. за даними ОЕСР. 

 
Рис. 4.3.1. Частка публічного фінансування в загальному обсязі 

фінансування вищої освіти в окремих країнах світу, % 
Примітка. 1 – Велика Британія; 2 – Японія; 3 – Австралія; 4 – США; 5 – Корея, 6 – Чилі; 7 – 
Канада; 8 – Нова Зеландія; 9 – Ізраїль; 10 – Мексика; 11 – Латвія; 12 – Португалія; 13 – Італія; 
14 – Іспанія; 15 – Росія; 16 – Литва; 17 – середній показник по ОЕСР; 18 – Угорщина; 19 – 
Нідерланди; 20 – Ірландія; 21 – Словаччина; 22 – Естонія; 23 – Туреччина; 24 – Чехія; 25 – 
Франція; 26 – Греція; 27 – Польща; 28 – Колумбія; 29 – Данія; 30 – Німеччина; 31 – Бельгія; 
32 – Швеція; 33 – Словенія; 34 – Ісландія; 35 – Австрія; 36 – Люксембург; 37 – Фінляндія; 38 – 
Норвегія. 
Джерело: Spending on tertiary education. URL: https://data.oecd.org/eduresource/spending-on-
tertiary-education.htm. 

                                                            
159 Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями) і закладами 
освіти. URL: https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/konkurs-universities. 
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Одержане співвідношення публічного й приватного фінансування вищої 
освіти для України не є цілком порівнянним із наведеними даними, оскільки його 
оцінювали за іншою методикою та на підставі неповної інформації. Проте можна 
стверджувати, що частка публічного фінансування є близькою до середньої по 
ОЕСР (66 %), а також до показників таких країн, як Естонія, Ірландія, Іспанія, 
Італія, Латвія, Литва, Мексика, Нідерланди, Португалія, Росія, Угорщина (55–
70 %). Значно меншою (20–40 %) його частка є в Австралії, Великій Британії, 
Кореї, США, Японії, а істотно більшою (понад 85 %) – в Австрії, Ісландії, 
Люксембурзі, Норвегії, Фінляндії. 

Варто звернути увагу на те, що між Україною та іншими європейськими 
країнами є чимала різниця не лише за обсягами фінансування вищої освіти, а й 
за його структурою. Як було зазначено в підрозділі 4.1 цієї монографії, у 
багатьох країнах базовий набір освітніх послуг надається здобувачам на 
безоплатній основі. При цьому приватне фінансування спрямовується на оплату 
додаткових послуг. Друга модель передбачає, що здобуття вищої освіти загалом 
є платним, але за рахунок державних грантів і стипендій для окремих здобувачів 
реальна вартість може бути істотно зменшена порівняно з базовим рівнем. В обох 
випадках середні обсяги фінансування вищої освіти в розрахунку на одного 
здобувача складаються з відповідних обсягів публічного й приватного 
фінансування. Натомість оцінки для Україні стосуються окремо категорій 
студентів, які здобувають вищу освіту за кошти з різних джерел. Тому середній 
обсяг загальних видатків у розрахунку на одного студента дорівнює не сумі, а 
зваженому середньому відповідних показників фінансування з різних джерел, 
котре є значно меншим за середній обсяг державного фінансування. 

Якість вищої освіти великою мірою залежить від обсягів її фінансування. 
Найбільш релевантним показником із погляду аналізу впливу фінансування на 
якість є видатки в розрахунку на одного студента. Показники фінансування у 
відсотках ВВП чи відсотках загальних видатків уряду більш придатні для 
оцінювання потенційних можливостей фінансування, але не його достатності. 

Середні видатки на навчання одного студента приведеного контингенту в 
закладах вищої освіти планувались у розмірі:  

за бюджетною програмою 2201160 (сфера управління Міністерства освіти 
і науки України) у 2020 р.160 та 2021 р.161: 

– за загальним фондом – 54 244,3 і 69 306,2 грн, 
– за спеціальним фондом – 34 042,7 та 35 814,0 грн; 
за бюджетною програмою 2201280 (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) у 2020 р.162 і 2021 р.163: 
– за загальним фондом – 76 435,8 та 98 482,1 грн, 

                                                            
160 Паспорт бюджетної програми 2201160 на 2020 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/budzhet/2020/ 
07/30/Byudzhet%202020/Zminy%20do%20pasportiv/718-kpk-2201160-2201250-2201280.pdf. 
161 Паспорт бюджетної програми 2201160 на 2021 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/budzhet/2021/ 
Pasporty%20byudzhetnykh%20prohram/24.02/Pasport_nakaz_191_12_02_2021.pdf. 
162 Паспорт бюджетної програми 2201280 на 2020 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/budzhet/2020/ 
07/30/Byudzhet%202020/Zminy%20do%20pasportiv/718-kpk-2201160-2201250-2201280.pdf. 
163 Паспорт бюджетної програми 2201280 на 2021 р. URL: 220https://mon.gov.ua/storage/app/media/budzhet/2021/ 
Pasporty%20byudzhetnykh%20prohram/24.02/Pasport_nakaz_190_12_02_2021.pdf. 
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– за спеціальним фондом – 45 822,8 і 49 313,7 грн; 
за бюджетною програмою 2301070 (Міністерство охорони здоров’я) 

у 2020 р.164 та 2021 р.165: 
– за загальним фондом – 42 675,3 і 64 115,9 грн, 
– за спеціальним фондом – 51 561,4 та 73 994,3 грн; 
за бюджетною програмою 3801160 (Міністерство культури та 

інформаційної політики) у 2020 р.166 і 2021 р.167: 
– за загальним фондом – 120 736,2 та 141 595,8 грн, 
– за спеціальним фондом – 38 820,6 і 47 912,9 грн; 
за бюджетною програмою 1001080 (Міністерство внутрішніх справ) 

у 2020 р.168 та 2021 р.169: 
– за загальним фондом – 101 836,0 і 106 599,5 грн, 
– за спеціальним фондом – 12 654,0 та 15 495,3 грн. 
Згідно з даними Національного банку України170, середній курс долара 

США за 2020 р. становив 26,96 грн, а за 11 місяців 2021 р. – 27,29 грн 
(розраховано за щомісячними даними). Таким чином, у 2020 р. фінансування 
підготовки фахівців в закладах вищої освіти за загальним фондом різних 
головних розпорядників бюджетних коштів коливалося в межах 1580–4480 дол., 
а у 2021 р. – 2350–5190 дол. США; за спеціальним фондом – відповідно 470–
1910 дол. та 570–2700 дол. США. 

На рис. 4.3.2 відображено розподіл витрат у розрахунку на одного студента 
приведеного контингенту у 2020 р. для закладів вищої освіти сфер управління 
міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, культури та інформаційної 
політики України. Як видно, у цілому показники фінансування за спеціальним 
фондом і сумарного фінансування істотно нижчі від показників фінансування за 
загальним фондом державного бюджету. Це є одним із вагомих чинників 
ефективності державного фінансування вищої освіти. 

                                                            
164 Паспорт бюджетної програми 2301070 на 2020 р. URL: https://moz.gov.ua/uploads/3/19046-dn_20200221_ 
493_dod.pdf. 
165 Паспорт бюджетної програми 2301070 на 2021 р. URL: https://moz.gov.ua/uploads/5/28829-dn_296_19_02_ 
2021_dod.pdf. 
166 Паспорт бюджетної програми 3801160 на 2020 р. URL: https://mkip.gov.ua/files/pdf/46569878421.pdf. 
167 Паспорт бюджетної програми 3801160 на 2021 р. URL: https://mkip.gov.ua/files/pdf/ 
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%203801160%20%D0%BD%D0%B0%20%D0
%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf. 
168 Паспорт бюджетної програми 1001080 на 2020 р. URL: https://mvs.gov.ua/upload/document/ 
hZ82OUgJXtD8EzvTMczaxcZwlftl7iF5pgkeatwL.pdf. 
169 Паспорт бюджетної програми 1001080 на 2021 р. URL: https://mvs.gov.ua/upload/document/ 
GapkTgaP4bRiXFyDvKh3zGeRZy1mMy3X2612SgEk.pdf. 
170 Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період). URL: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls. 
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Рис. 4.3.2. Розподіл видатків на одного студента закладів вищої освіти 

у 2020 р., тис. грн 
Примітка. ЗФ – загальний фонд; СФ – за спеціальний фонд. 
Побудовано за даними Міністерства фінансів України (URL: https://mof.gov.ua/uk/the-reform-
of-education). 

 
У табл. 4.3.2 наведено квартилі розподілу витрат на одного студента для 

зазначених ЗВО у 2020 р. Ці дані теж свідчать про наявність істотних 
відмінностей між показниками фінансування з різних джерел. 

 
Таблиця 4.3.2 

Квартилі розподілу витрат на одного студента закладів вищої освіти 
у 2020 р. 

Показник 
За загальним фондом 

За спеціальним 
фондом 

Разом 

грн/студ. дол./студ. грн/студ. дол./студ. грн/студ дол./студ. 
Мінімум 34 392 1260 14 918 547 23 974 878 
1-й квартиль 50 515 1851 23 207 850 38 882 1425 
Медіана 59 818 2192 29 385 1077 45 929 1683 
3-й квартиль 70 363 2578 38 514 1411 55 546 2035 
Максимум 309 229 11 331 133 328 4886 210 084 7698 
Складено за даними Міністерства фінансів України (URL: https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-
education). 

 
У 2020 р. середні витрати на одного студента за загальним фондом були 

найнижчими (менш ніж 40 тис. грн) у Луганському, Таврійському й 
Тернопільському національних університетах; Вінницькому, Івано-



258 

Франківському та Харківському національних медичних університетах; 
Буковинському й Запорізькому державних медичних університетах; 
Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» та Відокремленому підрозділі Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський 
агротехнічний інститут».  

Найвищими (понад 100 тис. грн) такі витрати були в Льотній академії 
Національного авіаційного університету, Національній музичній академії 
України, Львівський і Одеській національних музичних академіях, Київському 
національному університеті театру, кіно і телебачення, Одеському державному 
екологічному університеті, Ужгородському торговельно-економічному 
інституті Київського національного торговельно-економічного університету, 
Київському національному університеті культури і мистецтв, Харківському 
національному університеті мистецтв та Придніпровській державній академії 
фізичної культури і спорту. Варто звернути увагу на те, що серед ЗВО з 
найнижчими витратами на студента переважають медичні заклади, а з-поміж 
ЗВО з найвищими витратами – заклади культури й мистецтва. 

За спеціальним фондом середні витрати на одного студента були 
найнижчими (менш ніж 18 тис. грн) у Кременчуцькому національному 
університеті; Луганському, Миколаївському та Харківському національних 
аграрних університетах; Подільському державному аграрно-технологічному 
університеті й Відокремленому підрозділі Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 
університет». Найвищими (понад 70 тис. грн) такі витрати були в Національній 
музичній академії України, Одеському національному медичному університеті, 
Льотній академії Національного авіаційного університету, Національному 
медичному університеті, Харківському національному університеті мистецтв, 
Азовському морському інституті Національного університету «Одеська морська 
академія», Львівському національному медичному університеті, Національному 
університеті «Одеська морська академія». Серед ЗВО з найнижчими середніми 
витратами на одного студента переважають аграрні та аграрно-технологічні 
заклади. З-поміж ЗВО з найбільшими витратами є провідні медичні заклади та 
заклади культури й мистецтв, заклади, що потребують підвищених витрат на 
створення та утримання матеріально-технічної бази.  

У табл. 4.3.3 наведено загальні витрати деяких країн на вищу освіту у 
відсотках ВВП та державні витрати в розрахунку на одного студента згідно з 
даними Інституту статистики ЮНЕСКО за 2016–2019 рр.  
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Таблиця 4.3.3 
Показники фінансування вищої освіти та економічного розвитку в деяких 

країнах Європи у 2016–2019 рр. 

Країна 

Загальні видатки 
на вищу освіту,  

% ВВП  
у 2016–2019 рр. 

ВВП на одну особу,  
дол. США за ПКС  

у 2020 р. 

Державні витрати  
на одного студента,  
дол. США за ПКС  
у 2016–2019 рр. 

Австрія 1,70–1,78 55 648,9 19 600–20 000 
Данія 2,20–2,43 60 551,6 23 600–25 400 
Естонія 1,13–1,39 37 925,1 9100–11 800 
Італія 0,73–0,77 41 890,2 10 100–10 600 
Латвія 0,69–0,75 32 212,4 4200–4600 
Литва 0,75–0,82 39 191,9 5400–6000 
Німеччина 1,25–1,27 54 263,6 18 000–18 500 
Норвегія 2,08–2,15 63 287,6 26 600–27 400 
Польща 1,06–1,08 34 406,2 7200–8700 
Сполучене 
Королівство 

1,29–1,45 45 852,7 16 800–17 600 

Угорщина 0,74–0,81 33 253,9 7200–8900 
Україна 1,29–1,53 13 056,7 4200–4600 
Фінляндія 1,54–1,82 50 810,5 14 300–16 100 
Франція 1,23 46 712,0 14 100–14 200 
Чехія 0,70–0,92 42 049,2 7700–12 400 
Складено за: The UNESCO Institute for Statistics (UIS). URL: http://data.uis.unesco.org/; GDP per 
capita. PPP (current international $). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. 
PCAP.PP.CD. 

 
Як свідчать дані табл. 4.3.3, видатки України у відсотках ВВП протягом 

охопленого періоду загалом перебували в середині діапазону коливань цього 
показника в європейських країнах. Водночас у розрахунку на одного студента 
вони були одними з найменших. Серед причин цього – низький рівень ВВП у 
розрахунку на одну особу, який, незважаючи на майже чотирикратне зростання 
після 1996–1998 рр.171, залишається значно меншим, ніж у більшості 
європейських країн. Другою причиною часто вважають високий рівень 
залучення молоді до здобуття вищої освіти. Слід зауважити, що відставання 
України за показником державного фінансування вищої освіти в розрахунку на 
одного студента триває вже багато років172. І хоча останнім часом воно дещо 
зменшилося, наявного фінансування не достатньо для приведення матеріальної 
бази ЗВО у відповідність із сучасними вимогами та забезпечення конкурентних, 
навіть порівняно з іншими сферами діяльності в Україні, умов праці науково-
педагогічних і наукових працівників. 

                                                            
171 GDP per capita. PPP (current international $) – Ukraine. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ 
NY.GDP.PCAP.PP.CD?year_high_desc=true&locations=UA. 
172 Бахрушин В. Фінансування української освіти: деякі думки за результатами парламентських слухань. URL: 
http://education-ua.org/ua/articles/841-finansuvannya-ukrajinskoji-osviti-deyaki-dumki-za-rezultatami-parlamentskikh-
slukhan; Бахрушин В. Як фінансувати вищу освіту, якщо грошей немає? URL: http://education-ua.org/ua/ 
articles/1110-yak-finansuvati-vishchu-osvitu-yakshcho-groshej-nemae. 
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Одним із поширених показників залучення до вищої освіти є GER (Gross 
Enrollment Ratio) – валовий коефіцієнт зарахування). Його розраховують як 
виражене у відсотках відношення чисельності студентів до кількості молоді 
«студентського віку». Останньою вважається чисельність молоді в п’ятирічній 
віковій групі, що йде відразу після типового віку закінчення здобуття повної 
загальної середньої освіти. Завдяки цьому GER може перевищувати 100 %, адже 
студентами можуть бути особи старших вікових груп, а також іноземні 
громадяни. Зокрема, останніми роками GER понад 100 % фіксується в Австралії, 
Гренаді, Греції, Макао, Туреччині, Уругваї.  

На рис. 4.3.3 відображено динаміку цього показника у світі та в окремих 
країнах і регіонах за даними Інституту статистики ЮНЕСКО173. Слід зазначити, 
що для багатьох країн наявні дані є неповними та стосуються лише окремих 
років. У світі в цілому від початку 1970-х до кінця 2010-х років цей показник 
збільшився з майже 10 до понад 40 %, а в Європі – з 26 до 75 %.  

 
Рис. 4.3.3. Динаміка GER у світі та окремих країнах і регіонах  

у 1970–2020 рр., % 
Примітка. 1 – Україна; 2 – світ у цілому; 3 – Європа; 4 – Австралія; 5 – Китай; 6 – Естонія; 7 – 
Фінляндія; 8 – Франція; 9 – Німеччина; 10 – Латвія; 11 – Литва; 12 – Польща. 
Побудовано за: The UNESCO Institute for Statistics (UIS). URL: http://data.uis.unesco.org/. 

 
В Україні, як і в інших країнах світу, протягом кількох останніх десятиліть 

відбулося істотне зростання GER. Упродовж 2008–2014 рр. він коливався в 
межах 80–83 % (свіжіші дані Інститут статистики ЮНЕСКО не наводить). Слід 
зауважити, що значну частку осіб, врахованих для нашої країни як здобувачі 
                                                            
173 The UNESCO Institute for Statistics (UIS). URL: http://data.uis.unesco.org/. 
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вищої освіти (у різні роки переважно в межах 25–30 %), становлять здобувачі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», який лише частково 
може бути зарахований до 5-го рівня Міжнародної стандартної класифікації 
освіти (МСКО), а частково відповідає 4 рівню, який не належить до вищої освіти. 
Це підтверджується даними Державної служби статистики України щодо 
кількості студентів174 та чисельності населення за віковими групами175. За 
оцінками, у 2021 р. GER для України становить 61–62 %, якщо «студентським 
віком» вважати п’ятирічний період від 17 або 18 років. Отже, за величиною GER 
Україна відповідає типовим показникам інших європейських країн та Європи 
загалом. 

Іншим поширеним показником є GGR (Gross Graduation Ratio) – відсоток 
громадян, які здобули перший ступінь вищої освіти (бакалавр або магістр) від 
загальної чисельності громадян «типового» віку здобуття такого ступеня. Для 
цього показника відсутні дані по багатьох країнах, зокрема Україні. Також немає 
узагальнених даних по світу і Європі. На рис. 4.3.4 відображено динаміку GGR в 
окремих країнах порівняно з динамікою GER, побудовану за даними Інституту 
статистики ЮНЕСКО. Як видно, значення GGR істотно нижчі, ніж GER, що 
насамперед може бути зумовлено високою часткою осіб, котрі є старшими за 
«студентський вік», серед здобувачів вищої освіти. 

 
Рис. 4.3.4. Порівняльна динаміка GGR і GER у світі та окремих країнах  

і регіонах у 2000–2020 рр., % 
Примітка. 1 – Естонія; 2 – Фінляндія; 3 – Франція; 4 – Латвія; 5 – Литва. 
Побудовано за: The UNESCO Institute for Statistics (UIS). URL: http://data.uis.unesco.org/. 

                                                            
174 Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2020 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ 
osv/vush_osv/vfpo_Ukr_20.xls. 
175 Статево-віковий склад населення. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/stat_vik.html. 
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Євростат розраховує показники залучення до вищої освіти за віковими 
групами для Євросоюзу в цілому та за окремими країнами-членами. Деякі дані 
наведено в табл. 4.3.4. Як видно з табл. 4.3.4, вищу освіту здобувають переважно 
громадяни вікової групі 18–25 років. При цьому частка здобувачів короткого 
циклу вищої освіти в переважній більшості країн-членів та в ЄС загалом є малою.  

Таблиця 4.3.4 
Частка громадян відповідної вікової групи, що здобувають вищу освіту  

(5–8-й / 5-й рівні МСКО) в деяких країнах ЄС у 2019 р., % 
Вікова група ЄС Литва Німеччина Польща Франція Чехія 

18–19 22,8 / 4,0 6,1 8,6 2,7 47,8 /16,7 1,1  
20–21 42,6 / 3,6 51,8 30,1 46,2 50,9 / 13,1 42,7  
22–23 33,3 / 1,7 43,6 33,2 42,6 36,9 / 3,3 38,4 
24–25 21,8 / 1,0 21,8 30,0 25,6 18,8 / 1,5 26,8 
26–27 12,9 / 0,6 11,0 21,9 11,0 8,7 / 0,5 11,1 
28–29 8,3 / 0,4 7,2 14,6 6,3 4,7 / 0,3 5,4 
30–34 4,2 / 0,3 4,0 6,6 3,1 2,1 / 0,2 2,5 
35–39 2,3 / 0,2 2,6 2,6 1,8 1,1 / 0,1 1,5 

Складено за: Eurostat / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-
and-training/data/database. 

 
Розподіл здобувачів за віком по країнах різниться. Зокрема, для групи 22–

23 років, частка громадян, що здобувають вищу освіту, становить понад 40 % у 
Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Іспанії, Хорватії, Латвії, Литві, Норвегії, Польщі, 
Словенії. Для групи 24–25 років частка таких громадян перевищує 30 % у Греції, 
Німеччині, Норвегії, Словенії, а для Данії вона дорівнює 43,2 % та майже вдвічі 
більша від середнього показника по ЄС. У групі 26–27 років для Данії, 
Німеччини й Фінляндії частка здобувачів перевищує 20 %176.  

На рис. 4.3.5 зображено динаміку частки громадян різних вікових груп, які 
здобувають вищу освіту в Україні. Наведені показники можуть бути дещо 
завищені, оскільки дані про кількість здобувачів включають іноземних 
студентів, а про чисельність населення можуть не повністю враховувати 
зовнішню міграцію. Проте вони дають підстави для висновку, що здобувачі 
вищої освіти в Україні в цілому є молодшими за здобувачів у країнах ЄС. 
Зокрема, серед осіб, що належать до вікової групи 18–19 років, частка здобувачів 
вищої освіти в Україні (43,9 %) майже вдвічі більша, ніж у ЄС (22,8 %); натомість 
у вікових групах 22–23 (25,9 і 33,3 %), 24–25 (6,6 та 21,8 %) і 26–27 (2,4 та 
12,9 %) років вона істотно менша. Великою мірою це зумовлено тим, що 
здобуття середньої освіти в країнах ЄС зазвичай триває довше, ніж в Україні, й 
закінчується пізніше. Водночас і для України показник GER є значно вищим за 
відсоток громадян «студентського віку», які здобувають вищу освіту, що 
пов’язано з великою часткою осіб старших вікових груп серед здобувачів вищої 
освіти. 
 

                                                            
176 Eurostat / European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database. 
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Рис. 4.3.5. Частка громадян відповідного віку, які здобувають вищу освіту  

в Україні, 2020 р., років, % 
Побудовано за: Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2020 році. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/osv/vush_osv/vfpo_Ukr_20.xls; Статево-віковий 
склад населення. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/stat_vik.html.  

 
Таким чином, збільшення обсягів фінансування вищої освіти в розрахунку 

на одного студента шляхом нарощення загальних обсягів фінансування можливе 
переважно за рахунок економічного розвитку та зростання ВВП. Це стосується 
фінансування як із державного й місцевих бюджетів, так і з приватних джерел. 
Співвідношення загальних темпів зростання за різними джерелами фінансування 
залежатиме насамперед від державної політики щодо перерозподілу ВВП через 
доходи державного та місцевих бюджетів. У разі збереження тренду останніх 
років щодо зменшення цього показника можна очікувати прискореного 
збільшення фінансування з боку бізнесу, яке сьогодні становить лише незначну 
частку загального фінансування вищої освіти. Таке фінансування може бути як 
прямим (замовлення на підготовку й підвищення кваліфікації фахівців, 
стипендії, оновлення матеріально-технічної бази, благодійна допомога тощо), 
так і непрямим (у вигляді фінансування спільних проєктів, оплати експертних, 
консультаційних і аналітичних послуг ЗВО тощо). Але в будь-якому разі воно 
буде орієнтованим на розвиток і покращення показників діяльності конкретного 
бізнесу. Тому для багатьох потрібних для суспільного розвитку спеціальностей 
це джерело додаткового фінансування буде недоступним. У коротко- й 
середньостроковій перспективі потенціал зазначеного джерела фінансування 
буде обмежений орієнтацією бізнесу на швидкі результати в умовах економічної 
та політичної нестабільності й високих ризиків господарської діяльності.  

Зменшення відсотка перерозподілу ВВП через доходи бюджетів може мати 
наслідком також прискорене зростання фінансування ЗВО фізичними особами – 
здобувачами формальної та неформальної освіти. Цьому сприятиме 
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вдосконалення системи кредитування студентів, про що йдеться в підрозділі 4.2 
даної монографії. Таке зростання може бути зумовлене й встановленням і 
поступовим підвищенням мінімальної вартості навчання, що була запроваджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 191177, та має 
виправити дисбаланс у розмірах витрат на одного студента за різними джерелами 
фінансування. 

На сьогодні істотне збільшення фінансування вищої освіти в розрахунку 
на одного студента шляхом зменшення чисельності здобувачів є 
проблематичним. Наведені дані свідчать, що за рівнем залучення молоді до 
вищої освіти Україна наразі відповідає середньоєвропейським показникам. Їх 
помітне зниження в середньо- й довгостроковій перспективі суперечитиме 
останнім світовим трендам та негативно впливатиме на соціально-економічний і 
технологічний розвиток, а в підсумку й на конкурентоспроможність держави. 

За таких умов у короткостроковій перспективі особливого значення 
набувають питання підвищення ефективності використання наявних ресурсів і 
визначення пріоритетів бюджетного фінансування вищої освіти. Важливими 
кроками в цьому напрямі стали: запровадження адресного розміщення 
державного замовлення, уведення формульного розподілу бюджетного 
фінансування на підготовку фахівців, запровадження Єдиного вступного іспиту 
з іноземної мови та Єдиного фахового вступного випробування для вступу до 
магістратури, Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та ін. Ці інструменти 
великою мірою сприяють забезпеченню належної якості вищої освіти, 
відповідальності ЗВО й ефективного використання бюджетних коштів. Але вони 
потребують удосконалення, зокрема за рахунок збору та використання більш 
релевантних і повних статистичних даних про систему й заклади вищої освіти.  

Необхідно вдосконалити механізми розподілу коштів державного 
бюджету з огляду на прогнозовані потреби економіки у фахівцях різних галузей 
знань, у т. ч. у розрізі регіонів. Варто диверсифікувати інструменти бюджетного 
фінансування (зокрема, за рахунок інструментів, що розглядаються в підрозділах 
4.1 і 4.2 цієї монографії), передбачити можливість співфінансування здобуття 
вищої освіти бюджетами різних рівнів, а також приватними замовниками. 
Важливою передумовою підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів є розширення фінансової автономії ЗВО. 
  

                                                            
177 Деякі питання запровадження індикативної собівартості : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 
№ 191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. Трансформація системи освіти в незалежній Україні триває вже понад 

30 років. Сфера освіти має базуватися на досягненнях передової світової думки 
щодо суспільного місця освіти, технологій та інструментарію навчання молодих 
людей, надання можливості навчання впродовж життя всім бажаючим тощо, 
водночас освіта повинна здійснювати кадрове забезпечення національної 
економіки, підтримувати її розвиток генеруванням людського капіталу з 
урахуванням усіх її особливостей. 

Протягом тридцяти років в Україні вже сформовано нові інституційні 
засади для розвитку сфери освіти, створено відповідне правове поле, є необхідні 
управлінські організації, мережі закладів освіти різного рівня, розвинено 
навчальний і управлінський інструментарій, у т. ч. фінансовий, що сукупно 
визначає поступ української освіти, її рух до освітнього європейського простору. 
На сьогодні основні орієнтири розвитку системи вітчизняної освіти враховують 
положення Угоди про асоціацію з ЄС 2014 р., із 2017 р. впроваджена нова 
редакція рамкового Закону України «Про освіту», де визначено стратегічні 
напрями подальшого реформування системи освіти, підвищення її 
конкурентоспроможності, якості, обумовлено шлях її входження в європейський 
освітній простір. На розвиток положень цього закону у 2020 р. прийнято нову 
редакцію Закону України «Про повну загальну середню освіту», внесено низку 
змін до законів «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 
освіту», готується нова редакція Закону України «Про дошкільну освіту». 

Весь цей поступ став можливий, зокрема, завдяки належній фінансовій 
підтримці розвитку сфери освіти та її фінансів. Важливість достатності 
фінансування освіти було закріплено на законодавчому рівні. Так, у Законі 
України «Про освіту» визначено, що держава повинна забезпечувати 
асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 % ВВП. Водночас у 
законодавстві наголошується, що в ринковій економіці, складовою якої є й 
галузь освіти, держава має бути не єдиним джерелом її фінансування, тож 
заохочується залучення в освіту також приватних коштів, коштів міжнародних 
організацій тощо. 

Проте міжнародний досвід показує, що ядром фінансів освіти є бюджетні 
кошти. Переважна більшість держав світу тримають стан фінансування галузі 
освіти у фокусі своєї уваги, адже освіта генерує людський капітал, від якості 
котрого залежить суспільний розвиток загалом. В Україні частка ВВП, яка 
спрямовується на розвиток освіти, упродовж 2015–2021 рр. стабілізувалася й у 
2021 р. становила 6,85 % ВВП. Це свідчить, що наразі сфера освіти вважається 
Урядом однією з пріоритетних, на її розвиток відшукувалися кошти навіть в 
умовах війни на Сході України, розв’язаної Російською Федерацією. 

 
2. Протягом усього періоду незалежності України здійснювалися заходи з 

побудови ефективного макроекономічного фінансового механізму освіти. 
Під макроекономічним фінансовим механізмом зазвичай розуміють 

сукупність взаємопов’язаних елементів, що функціонують у визначеному 
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правовому полі, серед яких обов’язковими є: наявність державного регулювання, 
сформована модель фінансового управління (акумулювання та ефективне 
цільове використання фінансових ресурсів в обох випадках за допомогою 
фінансових методів, фінансових інструментів, важелів); наявність доступних 
джерел фінансового забезпечення, фінансовий моніторинг і контроль 
(здійснення зворотного зв’язку для можливості управлінського коригування 
залежно від отримуваного результату), при цьому зазначені елементи повинні 
взаємодіяти між собою таким чином, щоб і акумуляція, і використання 
фінансових ресурсів здійснювалися з метою забезпечення суспільно 
ефективного економічного розвитку певної галузі (у нашому випадку – 
освітньої), а її розвиток відбувався в бажаному для суспільства напрямі. 

У нормативно-правовому полі було визначено заходи зі створення 
правового, інформаційного забезпечення, вжито низку економіко-організаційних, 
адміністративних, контрольних заходів у рамках формування засад державного 
регулювання фінансів освіти з урахуванням їх ринкової природи. 

Запроваджено ефективніші бюджетні інструменти, крім того, фінансування 
освіти поліпшилося із запровадженням Бюджетного кодексу України та 
подальшим розвитком процесу децентралізації. Зокрема, у 2015 р. уведено новий 
бюджетний інструмент для фінансування потреб сфери загальної середньої 
освіти – освітню субвенцію, кошти якої на заробітну плату педагогічним 
працівникам надаються у вигляді трансферту з державного бюджету місцевим 
бюджетам. При цьому дотримується принцип субсидіарності, що передбачає 
максимально можливе наближення надання публічних послуг до їх 
безпосереднього споживача. У 2021 р. обсяг коштів, що спрямовуються з 
використанням інструментарію освітньої субвенції на заробітну плату 
педагогічним працівникам, сягнув майже 100 млрд грн. 

Успішний досвід використання бюджетного інструменту освітньої 
субвенції дав змогу Уряду розробляти подібні інструменти й для спеціальних 
освітніх цілей – так звані спеціальні цільові субвенції, котрі у вигляді 
міжбюджетних трансфертів спрямовуються на місця. Зокрема, такий 
інструментарій використовувався для фінансування складових освітньої 
реформи в різних сегментах системи освіти, таких як підтримка розвитку 
матеріально-технічної бази професійної (професійно-технічної) освіти, 
забезпечення реалізації реформи НУШ, підвищення якості освіти, надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, створення й 
ремонт існуючих спортивних комплексів при закладах загальної середньої освіти 
всіх ступенів тощо. Сума цільових субвенцій упродовж 2015–2021 рр. сягнула 
16,4 млрд грн. 

 
3. Результатом застосування нових підходів у бюджетному фінансуванні, 

запроваджених Бюджетним кодексом України та реформою децентралізації, 
стало істотне підвищення частки освітньої субвенції у видатках зведеного 
бюджету на освіту: у 2017–2018 рр. вона коливалася від 29 до 39 %, а протягом 
2015–2021 рр. стабілізувалася в середньому на рівні 32 %.  
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В основі раціонального використання державних і місцевих коштів на 
фінансування шкільної освіти – ефективні та вчасні рішення органів місцевого 
самоврядування. Це зумовлює поступ щодо зростання якості й доступності 
освіти, можливості підвищення рівня оплати праці педагогів за рахунок власних 
джерел.  

У 2020 р. за бюджетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» до загального фонду місцевих 
бюджетів було спрямовано 81,22 млрд грн. Порівняно з попереднім роком обсяг 
освітньої субвенції збільшено на 15,3 %, а відносно 2015 р. – на 84,1 %. На 
2021 р. затверджено майже 100 млрд грн освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти. 

Залишається актуальним питання чималого залишка коштів освітньої 
субвенції бюджетного періоду 2020 р., недостатньо ефективного розподілу й 
використання її коштів. Загалом по Україні залишок таких коштів на початок 
2020 р. становив 5,257 млрд грн, а на кінець – 5,323 млрд грн. Ці кошти можуть 
спрямовуватися засновниками на зарплати вчителів, на поліпшення матеріально-
технічної бази шкіл: оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, 
хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання, 
пожежну безпеку закладів освіти. Крім того, ці кошти можуть витрачатися на 
закупівлю підручників і посібників, придбання шкільних автобусів для 
перевезення дітей, підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у 
сільській місцевості.  

На сьогодні вживаються заходи щодо переходу на індивідуальну, 
деперсоніфіковану інформацію про педагогічних працівників і здобувачів 
освіти. Це дасть змогу оптимізувати розподіл коштів освітньої субвенції та 
зменшити їх залишок. Водночас упродовж 2021 р. проводився щомісячний 
аналіз ефективності використання кожною територіальною громадою коштів 
освітньої субвенції, передбаченої на оплату праці вчителів. 

Як зазначалося, з 2015 р. було запроваджено міжбюджетні трансферти у 
вигляді й інших освітніх цільових субвенцій із державного бюджету місцевим 
бюджетам. Загалом із державного бюджету було надано субвенції в розмірі 
4075,8 млн грн (2021 р.), 2603,7 млн грн (2020 р.), 2622,8 млн грн (2019 р.), 
1383,4 млн грн (2018 р.), 148,2 млн грн (2017 р.), 40,3 млн грн (2016 р.) та 
5486,1 млн грн (2015 р.). Зокрема: 

– на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти впродовж 2015–
2021 рр. виділено майже 6 млн грн (КПКВК 2211180 «Субвенція на підготовку 
робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам», КПКВК 2211210 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 
закладів державної форми власності»);  

– на забезпечення реформи НУШ надано понад 5 млн грн (КПКВК 
2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»»);  
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– на матеріально-технічне забезпечення та забезпечення якості шкільної 
освіти виділено понад 1,2 млн грн (КПКВК 2211240 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних 
комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів», КПКВК 
2211250 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти»);  

– на розвиток інклюзивної освіти надано майже 2 млн грн (КПКВК 
2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»). 

Розроблені нові бюджетні інструменти дають змогу швидше реагувати на 
потреби освітніх установ, різних категорій здобувачів освіти й педагогічних 
працівників, сприяють поліпшенню якості освіти та підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти серед освітніх систем 
інших країн. 

 4. Оскільки з 2015 р. в Україні активно впроваджувався процес 
децентралізації, постало завдання знайти ефективні практичні фінансові 
інструменти фінансування професійної освіти. Такий пошук триває. Зокрема, 
починаючи з 2015 р. фінансування професійної освіти з державного бюджету 
майже припинилося, натомість почали збільшуватися відповідні видатки з 
місцевих бюджетів. 

Аналіз світової практики свідчить, що для фінансування професійно-
технічної освіти комбінується багато варіантів: різне співвідношення джерел 
коштів, використання формул розподілу коштів, залучення приватних коштів 
тощо. Існує декілька основних моделей фінансування професійно-технічної 
освіти: 

1) модель централізованого державного фінансування, за якої державні 
органи влади планують діяльність закладів професійної освіти й безпосередньо 
розподіляють між ними кошти на підставі індивідуальних критеріїв. Держава 
визначає кількість таких закладів, регулює напрями підготовки та чисельність 
випускників-спеціалістів;  

2) модель централізованого державного фінансування з використанням 
інструментарію міжбюджетних трансфертів, коли кошти надаються з 
державного (центрального) бюджету, їх отримують місцеві бюджети, що 
застосовують формульний підхід для перерозподілу цих коштів на цільові 
потреби між окремими закладами освіти; 

3) модель конкурентного державного фінансування, за якої держава 
виділяє певний обсяг коштів на фінансування професійної освіти, при цьому 
незалежні надавачі освітніх послуг беруть участь у конкурсі на отримання цих 
ресурсів виходячи з критеріїв ефективності та результативності; 

4) модель диверсифікованого фінансування, коли заклади професійної 
освіти отримують кошти з багатьох джерел: державного бюджету, місцевих 
бюджетів, спеціалізованих національних фондів. Ресурси цих фондів можуть 
формуватися за рахунок податкових надходжень, внесків підприємств, які 
зацікавлені в підготовці кваліфікованих спеціалістів, тощо; 
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5) модель індивідуального фінансування, за якої кошти надаються 
безпосередньо здобувачу освіти, котрий, у свою чергу, на власний розсуд обирає 
заклад професійної освіти для здобуття бажаної спеціальності;  

6) модель дуального фінансування, спрямованого на функціонування 
дуальної системи підготовки, за якої теоретичну частину фінансує держава, а 
практичну – підприємства, зацікавлені в певних фахівцях. 

Досвід показує, що успішні моделі фінансування професійної освіти 
базуються на стабільних принципах, вони мають бути прозорими й простими. 
Обсяги фінансування повинні бути прогнозованими, щоб заклади освіти могли 
планувати свою діяльність, визначити його приблизний розмір, який вони 
отримуватимуть у майбутньому. У багатьох країнах для розподілу коштів 
використовується формула фінансування. Основними критеріями при цьому є: 
чисельність студентів і рівень підготовки, індивідуальні потреби студентів 
(інклюзивна освіта), навчальні програми та характеристики закладів освіти. Крім 
того, застосовуються критерії ефективності й результативності. 

Отже, вибір моделі фінансування в рамках формування фінансового 
механізму професійної освіти залежить від структури національної системи 
освіти, але при цьому мають досягатися такі основні цілі: 

1) забезпечити відповідність навчальних програм чітко окресленим 
критеріям шляхом запровадження обмежень або стимулів; 

2) забезпечити відповідність підготовки фахівців сучасним потребам 
ринку праці, підтримувати стійкий зв’язок між закладами професійної освіти та 
роботодавцями, залучати їх до фінансування потрібних їм програм, дозволивши 
їм брати участь у розробленні навчальних програм і курсів; 

3) визначити мінімальний обсяг достатнього фінансування для отримання 
освітніх послуг високої якості, забезпечення підготовки висококваліфікованих 
фахівців; 

4) створити конкурентний ринок освітніх послуг, заохочувати надавачів 
послуг професійної освіти до самовдосконалення; 

5) підтримувати високий рівень навчання за допомогою системи 
оцінювання й гарантування якості освіти; 

6) проводити постійний моніторинг потреб у фахівцях у розрізі 
спеціальностей, надавати додаткові кошти лише на необхідні та перспективні 
напрями, створювати додаткові стимули в цих напрямах. 

Централізоване фінансування здобуття професійної освіти в Україні 
передбачає використання бюджетного інструменту – субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.02.2020 № 104 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 № 925 і затверджено Порядок та умови надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних 
центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. 

Так, внесеними змінами розширено напрями використання бюджетних 
коштів: субвенція спрямовується на придбання сільськогосподарської, іншої 
техніки, обладнання, матеріалів і устаткування закладами П(ПТ)О, на базі яких 
будуть створені навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-
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технічної) освіти (далі – НПЦ П(ПТ)О), а також на капітальний ремонт 
(реконструкцію) майстерень, лабораторій, кабінетів, інших навчальних 
приміщень. Сума коштів, що можуть бути спрямовані на капітальний ремонт 
(реконструкцію) закладів П(ПТ)О, повинна становити щонайбільше 20 % 
загального розміру субвенції. 

Було сформульовано умови надання субвенції: 
 співфінансування не більш як 70 % за рахунок коштів субвенції та не 

менш ніж 30 % за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел, не 
заборонених законодавством; 

 створення нових чи облаштування існуючих НПЦ П(ПТ)О; 
 належність закладу П(ПТ)О до об’єктів державної та/або комунальної 

власності; 
 наявність правовстановлюючих документів на рухоме й нерухоме 

майно, зокрема будівлі, споруди, земельні ділянки закладу П(ПТ)О; 
 загальна чисельність здобувачів освіти щонайменше 400 осіб; 
 створення НПЦ П(ПТ)О за професіями, які належать до пріоритетних 

галузей економіки регіону, країни; 
 завершення створення НПЦ П(ПТ)О й забезпечення їх подальшої 

експлуатації (в наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих бюджетів 
або інших джерел, не заборонених законодавством. 

За результатами заявок, поданих від регіонів, комісією, створеною МОН, у 
2020 р. було відібрано 53 заклади професійно-технічної освіти для створення на 
їх базі НПЦ П(ПТ)О. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 
№ 544. Загальний обсяг заявлених фінансових потреб становив 
137 442,1 тис. грн. 

На сьогодні триває пошук життєздатної моделі фінансування професійної 
освіти та набору фінансових інструментів, здатних надати новий поштовх 
розвиткові цього сегмента освіти. 

 
5. Формування елементів фінансового механізму для сегмента вищої 

освіти в Україні наразі триває в контексті досягнення стратегічної мети – 
долучення до європейського освітнього простору. Фінансування вищої освіти 
здійснюється за рахунок коштів із багатьох джерел, але вагомою часткою цих 
коштів є кошти з державного бюджету. Джерелами фінансування діяльності 
закладів вищої освіти є бюджетні кошти, кошти юридичних і фізичних осіб та 
доходи від основної й допоміжної господарської діяльності установ. 
Фінансування ЗВО за бюджетний рахунок відбувається в рамках КПКВ 2201160 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та 
забезпечення діяльності їх баз практики» і КПКВ 2201280 «Підготовка кадрів 
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка». ЗВО можуть 
використовувати додаткові кошти від основної й допоміжної діяльності, 
залучати гранти, благодійні внески, використовувати майно ЗВО у 
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встановленому порядку, а також розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти 
на депозитних рахунках для отримання додаткових надходжень. 

За рахунок додаткових надходжень ЗВО має змогу розширювати свою 
діяльність, проводити навчання студентів понад державне замовлення, а також 
залучати більше кваліфікованих викладачів для забезпечення освітнього 
процесу. Можливість залучати додаткове фінансування та належним чином 
використовувати отримані фінансові ресурси може бути одним із важливих 
показників ефективності роботи ЗВО.  

У монографії виконано детальний аналіз розкиду значень середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників за кошти загального фонду 
державного бюджету та спеціального фонду за декількома групами закладів 
вищої освіти, а саме: 1) класичні університети; 2) технічні ЗВО; 3) технологічні 
ЗВО, будівництва та транспорту; 4) педагогічні, гуманітарні ЗВО, фізичного 
виховання і спорту, мистецтва та дизайну; 5) ЗВО права, економіки, управління, 
підприємництва й торгівлі; 6) аграрні ЗВО. А також розподіл середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти, що 
розташовані в університетських містах, із різним приведеним контингентом 
студентів. Наведено можливі причини такого розкиду. 

Пошук ефективної моделі фінансування українських ЗВО відбувається й 
сьогодні. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
запровадження індикативної собівартості» від 03.03.2020 № 191 затверджено 
Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття 
вищої освіти на основі індикативної собівартості. Порядок передбачено 
застосовувати для ряду спеціальностей (спеціалізацій), а також для окремих 
міждисциплінарних освітніх програм. Ним визначається алгоритм оцінювання 
мінімальної вартості навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного 
(регіонального) замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів у ЗВО незалежно від їх форми власності. Цей алгоритм може бути 
використаний із метою порівняння вартості навчання для здобуття вищої освіти 
в державних і приватних ЗВО. 

Наразі точиться дискусія й щодо використання ринкових інструментів 
здобуття вищої освіти у ЗВО України. Мова йде про освітні кредити, способи їх 
використання, можливу пільгову підтримку. Проте на сучасному етапі пільгова 
кредитна підтримка студентів в Україні фактично відсутня, спеціальних 
довгострокових кредитів на навчання не існує. Банківські продукти, пропоновані 
як кредит на освіту, є звичайними споживчими кредитами. Проценти за такими 
кредитами нічим не відрізняються від ставок на інші споживчі кредити. 

Аналіз програм кредитування здобуття освіти в тих країнах, де 
використовується модель багатоканального фінансування із залученням коштів 
студентів (США, Великій Британії та ін.), показав, що програми кредитування 
здобуття вищої освіти можуть бути масовими та при цьому ефективними. Утім, 
умови програми студентського кредитування здобуття освіти, що реалізується в 
Україні, істотно відрізняються від прийнятих у розвинутих країнах. Вітчизняна 
програма характеризується від’ємною реальною процентною ставкою протягом 
усього періоду погашення, відсутністю дієвих механізмів впливу на боржників, 
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які можуть вільно ухилятися від сплати боргу. За таких умов рівень державних 
видатків за програмою може бути дуже високим, відповідно, за дефіциту 
бюджетних коштів програма кредитування не може охоплювати значний 
контингент студентів. Тож використання в Україні зарубіжного досвіду є 
доцільним у разі вдосконалення механізму державного пільгового кредитування. 

З-поміж інших фінансових інструментів розглядаються освітні ваучери на 
фінансування вищої та професійної (професійно-технічної) освіти для 
обдарованих дітей із малозабезпечених сімей, освітні облігації, схожі на ті, які 
діють в європейських країнах. Проте низький питомий ВВП та вищий, ніж у ЄС, 
показник інфляції істотно звужують можливості використання таких 
інструментів. 

У короткостроковій перспективі особливого значення набувають питання 
підвищення ефективності використання й визначення пріоритетів бюджетного 
фінансування вищої освіти. Важливими кроками в цьому напрямі стали: 
запровадження адресного розміщення державного замовлення, уведення 
формульного розподілу бюджетного фінансування на підготовку фахівців, 
запровадження Єдиного вступного іспиту з іноземної мови та Єдиного фахового 
вступного випробування для вступу до магістратури, Єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту та ін. Ці інструменти великою мірою сприяють 
забезпеченню належної якості вищої освіти, відповідальності ЗВО та 
ефективному використанню бюджетних коштів. Але вони потребують 
удосконалення, зокрема за рахунок збору й використання більш релевантних і 
повних статистичних даних про систему та заклади вищої освіти.  

Таким чином, збільшення обсягів фінансування вищої освіти в розрахунку 
на одного студента шляхом нарощення загальних обсягів фінансування можливе 
переважно за рахунок економічного розвитку та зростання ВВП. Це стосується 
фінансування як із державного й місцевих бюджетів, так і з приватних джерел. 
Співвідношення загальних темпів зростання за різними джерелами фінансування 
залежатиме насамперед від державної політики щодо перерозподілу ВВП через 
доходи державного та місцевих бюджетів. У разі збереження тренду останніх 
років щодо зменшення цього показника можна очікувати прискореного 
збільшення фінансування з боку бізнесу, яке сьогодні становить лише незначну 
частку загального фінансування вищої освіти. Таке фінансування може бути як 
прямим (замовлення на підготовку й підвищення кваліфікації фахівців, 
стипендії, оновлення матеріально-технічної бази, благодійна допомога тощо), 
так і непрямим (у вигляді фінансування спільних проєктів, оплати експертних, 
консультаційних і аналітичних послуг ЗВО тощо). Але в будь-якому разі воно 
буде орієнтованим на розвиток і покращення показників діяльності конкретного 
бізнесу. Тому для багатьох потрібних для суспільного розвитку спеціальностей 
це джерело додаткового фінансування буде недоступним. У коротко- й 
середньостроковій перспективі потенціал зазначеного джерела фінансування 
буде обмежений орієнтацією бізнесу на швидкі результати в умовах економічної 
та політичної нестабільності й високих ризиків господарської діяльності.  

Зменшення відсотка освітнього перерозподілу ВВП через доходи 
бюджетів може мати наслідком також прискорене зростання фінансування ЗВО 
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фізичними особами – здобувачами формальної та неформальної освіти. Цьому 
сприятиме вдосконалення системи кредитування студентів. Таке зростання може 
бути зумовлене й встановленням і поступовим підвищенням мінімальної 
вартості навчання, що була запроваджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2020 № 191178 та має виправити дисбаланс у розмірах витрат 
на одного студента за різними джерелами фінансування. 

На сьогодні істотне збільшення фінансування вищої освіти в розрахунку 
на одного студента шляхом зменшення чисельності здобувачів є 
проблематичним. Наведені дані свідчать, що за рівнем залучення молоді до 
вищої освіти Україна наразі відповідає середньоєвропейським показникам. Їх 
помітне зниження в середньо- й довгостроковій перспективі суперечитиме 
останнім світовим трендам та негативно впливатиме на соціально-економічний і 
технологічний розвиток, а в підсумку й на конкурентоспроможність держави. 

Удосконалення також потребує механізм розподілу коштів державного 
бюджету з огляду на прогнозовані потреби економіки у фахівцях різних галузей 
знань, у т. ч. у розрізі регіонів. Варто диверсифікувати інструменти бюджетного 
фінансування, передбачити можливість співфінансування здобуття вищої освіти 
бюджетами різних рівнів, а також приватними замовниками. Важливою 
передумовою підвищення ефективності використання бюджетних коштів є 
розширення фінансової автономії ЗВО. 
 

                                                            
178 Деякі питання запровадження індикативної собівартості : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 
№ 191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text. 


