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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Освіта — стратегічна основа роз�

витку суспільства, важлива сфера тру�
дової діяльності, де зайнято більше тре�
тини населення України. Вона є засо�
бом відтворення і нарощування людсь�
кого потенціалу, дієвим чинником мо�
дернізації економіки.

У 2005 році Україна приєдналася до
Болонського процесу, кінцевою метою
якого було створення до 2010 року євро�
пейського простору вищої освіти й нау�
кових досліджень у вузах. У широкому
сенсі Болонська декларація означає ча�
стину загального сценарію, в якому осо�
би, ідеї, інформація вільно пересувають�
ся у географічному просторі.

Зазначені законодавчі заходи спря�
мовані на мотивацію до підвищення
якості освіти на усіх її рівнях. Найбільш
проблемну ланку в цьому контексті
представляє загальна середня освіта,
яка наймеш досліджується економіч�
ною наукою. Серед науковців, які вис�
вітлюють загальні економічні питання
середньої освіти, можна назвати лише
В.І. Куценко, А.Г. Ягідку та деяких
інших. У зв'язку з цим актуальним зав�
данням видається обгрунтування зміни
не тільки у змісті й оцінці якості осві�
ти, але й у вдосконаленні механізмів
фінансування.

ЦІЛЬ РОБОТИ
В умовах реформування соціальної

інфраструктури актуальним є визна�
чення шляхів управління бюджетним
процесом в закладах освіти, обгрунту�
вання напрямів підвищення рівня фун�
кціонування освіти при переході до ба�
гатоканального формування бюджету
навчальних закладів і застосування
ефективних інструментів надходження
та використання коштів.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Система освіти націлилася на про�
гресивні зміни внутрішньої орга�
нізаційної структури, яка має на меті
поліпшення учбового й виховного про�
цесу. В Україні удосконалено мережу
навчальних закладів усіх типів

На сьогодні налічується 15,1 тис.
дошкільних і 21,4 тис. загальноосвітніх
навчальних закладів. Фактично в Ук�
раїні закладена основа безперервності
освіти — від дошкільної до професійно�
технічної підготовки, в тому числі й се�
редньої школі.

Досягнення державної політики в
галузі освіти може бути забезпечене
відповідним фінансуванням за рахунок
коштів державного й місцевого бюд�
жетів, коштів галузей народного госпо�
дарства, недержавних освітніх установ,
а також юридичних осіб, плати за до�
даткові освітні послуги тощо.

За рівнем фінансування освіти Ук�
раїна за останні роки фактично зрівня�
лася з країнами ОЕСР, де державні кош�
ти на освіту становлять у середньому
5,3% ВВП. В Україні видатки зведеного
бюджету на освіту у 2006 році дорівню�
вали 6,3% ВВП, у 2007 році — 5,3 % [1].

Проте, незважаючи на позитивну
динаміку фінансування закладів освіти,
рівень їх забезпечення коштами не
відповідає європейським і національ�
ним стандартам. Якісні показники осв�
ітньої діяльності не зростають. За
індексом рівня освіти, який розрахо�
вується ООН, Україна посідає 29—36
місце поруч із такими країнами, як Тур�
кменістан, Греція, Аргентина, Уругвай.
Відчутно нижчим порівняно з країна�
ми ОЕСР є показник валового охоплен�
ня навчанням: 77% в Україні проти 94%
у розвинених країнах.

Система фінансового забезпечення
освіти з урахуванням розширення її
діяльності впродовж наступних років
має створити сталі передумови для роз�
витку всіх освітянських ланок. Визна�
чення освіти як пріоритетного напря�
му державних видатків має вирішува�
тися на основі поетапного впроваджен�
ня нової політики фінансування галузі,
яка включає наступні напрями:

1) зміну технології формування
бюджету системи освіти;

2) зміну структури витрат і послуг
освіти;

3) встановлення кількісних і якіс�
них показників для нормування бюд�
жетних коштів;

4) створення стандартів інфра�
структурного забезпечення закладів
освіти;

5) розроблення і впровадження
диференційованих нормативів витрат
на діяльність закладів освіти;

6) широке впровадження процеду�
ри змішаного фінансування інновацій�
них проектів у сфері освіти;

7) запровадження порядку спіль�
ного державного і громадського конт�
ролю за формуванням і використанням
коштів закладів освіти.

Зазначені напрями передбачають
гнучкість методів бюджетного асигну�
вання закладів освіти, врахування по�
казників вартості навчання, удоскона�
лення взаємовідносин між державним
і місцевим бюджетами, застосування
принципів кредитування для отриман�
ня освіти тощо.

 Видатки на загальну середню осв�
іту є найбільш вагомими й динамічни�
ми серед усіх видатків на освіту.

Протягом семи останніх років об�
сяг видатків на загальну середню осві�
ту підвищиться у 5,5 рази. У загальних
видатках на галузь "освіта" — в 1,16
рази, у видатках зведеного бюджету —
в 1,53 рази, у відсотках до ВВП — у 1,5
рази.

Збільшення абсолютного обсягу
видатків на загальну середню освіту
відбувається значно меншими темпами
їх зростання відносно видатків зведе�
ного бюджету і показників збільшення
ВВП. За останній звітний 2007 рік в аб�
солютному розмірі видатки на загаль�
ну середню освіту збільшилися на 13,8
% і становили більше 16 млрд грн., або
2,3% ВВП [2].

При цьому по відношенню до зве�
деного бюджету вони зросли на 0,5%, а
відносно ВВП — навіть зменшилися на
0,3%, що вказує на незадовільні темпи
зростання фінансування освіти. Вип�
равлення цього становища вимагає від
держави серйозних реформаційних
кроків до удосконалення та оновлення
системи фінансового забезпечення ос�
вітнього процесу.

Актуального значення набуває пи�
тання модернізації фінансово�еконо�
мічного механізму середньої освіти, яке
передбачає взаємозв'язок між трьома
його складовими: змінами у фінансу�
ванні, у змісті навчального процесу та
оцінці його якості, в методах управлін�
ня освітніми закладами.

Рамкові цілі удосконалення функ�
ціонування шкільної освіти продикто�
вані становленням нової суспільно�еко�
номічної моделі цивілізаційного розвит�
ку постіндустріального інформаційного
суспільства. У цих умовах від середньої
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школи вимагається формування нового
типу особистості, здатної активно дія�
ти у сучасному світі. Академічний підхід
до навчання, коли навчали енциклопе�
дично, тобто усіх і усьому однаково,
плавно поступається місцем індивіду�
альному навчанню. Усі шкільні рефор�
ми у розвинутих центральноєвропейсь�
ких і східноєвропейських країнах в ос�
танні 10—15 років спрямовані саме на
виховання ініціативного відповідально�
го типу людини, в основу яких покладе�
на трикомпонентна модель: фінансуван�
ня шкіл, інституційні перетворення у
процесі навчання та його оцінці.

Основна й перша за порядком тен�
денція в удосконаленні освітнього про�
цесу полягає у переході на компетен�
тнісний стандарт і створення націо�
нальних інструментів тестування фун�
кціональних обов'язків педагогічного
персоналу й учнів, що, у свою чергу,
потребує адекватних змін у фінансу�
ванні середньої школи.

Компетентнісно орієнтований під�
хід до формування змісту освіти став
концептуальним орієнтиром шкіл зару�
біжних країн. У багатьох розвинених ос�
вітніх системах вважається, що набуття
важливих компетентностей може дати
дитині можливість орієнтуватись у су�
часному глобалізованому середовищі,
інформаційному просторі, освіті, а
шкільному закладу — ефективніше ви�
користовувати вчительські ресурси.

Дослідження, проведені в Україні,
дають підстави стверджувати, що сучас�
ний зміст освіти середньої школи недо�
статньо орієнтований на потреби сучас�
ного суспільства, ринку праці, запити
для здобуття подальшої освіти. Зростає
невідповідність між суспільною роллю й
соціальним статусом педагогів. Міжна�
родна комісія Ради Європи, визначаючи
поняття компетентності, виходить, на�
самперед, із особистісних і соціальних
потреб, задоволенню яких мають спри�
яти компетентності [3].

Компетентнісний підхід відріз�
няється від існуючого зараз норматив�
но�критеріального підходу, за яким виз�
начаються критерії оцінки педагогічної
праці. Вони мають законодавчий харак�
тер і використовуються в атестаційних і
ліцензійних процедурах. Основу компе�
тентнісного підходу складають чіткі ви�
моги до діяльності управлінців шкіль�
ного закладу, вчителів та інших учас�
ників освітнього процесу, встановлені за
законами менеджменту. Система компе�
тенцій професійних обов'язків і видів
діяльності — предметної, міжпредмет�
ної, позапредметної, класної, позаклас�
ної і позашкільної — проектується
відповідно до вихідної системи компе�
тенцій учня. Перехід кваліфікаційної оц�
інки середньої ланки освіти на систему
компетенцій передбачає розвиток ме�
тодів самооцінки й самоконтролю, інди�
відуального продуктивного оцінювання
учня, вчителя, школи, що становить
зміст поняття "портфоліо", який засто�
совується в зарубіжній практиці.

Друга тенденція полягає в оновленні
схем фінансування середньої освіти на
принципі подушного асигнування бюд�
жетних коштів. На фінансування за
подушним нормативом шкільних зак�
ладів перейшли усі постсоціалістичні
країни Східної й Центральної Європи.
Введення подушного механізму фінан�
сування здійснено для мотивації підви�

щення якості освітнього процесу й сти�
мулювання кращих регіонів і шкільних
закладів. Нововведення передбачає ре�
структуризацію шкільної мережі з ме�
тою розширення профільного навчання
й поглибленого вивчення окремих пред�
метів. Профілізація із необхідністю ви�
магає внесення змін у систему розподі�
лу фонду оплати праці й механізм заро�
бітної плати педагогічного й допоміж�
ного персоналу, що повинно активізува�
ти якісні перетворення у середній освіті.

Третя тенденція — зростання авто�
номізації фінансово�господарчої систе�
ми шкільної освіти й розширення участі
громадськості в її управлінні. Децентра�
лізація й автономія шкіл у фінансових
рішеннях й оцінці якості навчання зали�
шає їх у державній (комунальній) влас�
ності. Розширення громадської участі у
фінансово�адміністративному управлінні
має бути забезпечено відповідними
інституційними державно�громадськими
органами, спрямованими на активізацію
сім'ї і представників самоуправління
щодо здійснення повноважних функцій
з розвитку освітнього процесу.

Модернізація системи фінансуван�
ня й управління шкільними закладами
забезпечує можливість посилення ре�
гулюючої функції внутрішньо освітнь�
ого розподілу бюджетних коштів, що,
на наш погляд, є актуальним.

Зараз фінансування загальної серед�
ньої освіти відбувається відповідно до
Бюджетного кодексу України. Кошти на
функціонування шкільних закладів асиг�
нуються адміністративним одиницям із
врахування кількості учнів незалежно від
типів шкіл. Органи місцевого самовряду�
вання або районні Ради наділені права�
ми самостійно розподіляти кошти відпо�
відно до їх пріоритетів. Зберігається тех�
нологія розподілу коштів залежно від
обсягів видатків попереднього року.
Внаслідок цього постійно відновлюється
процес пріоритетного фінансування тих
навчальних закладів, де вартість навчан�
ня вища. Таким чином, спостерігається
усталена тенденція нерівного фінансу�
вання середніх навчальних закладів. У
привілейованому положенні опинилися
елітні школи, де вивчаються додаткові
предмети, забезпечується краще спів�
відношення учнів і викладачів, у класах і
кабінетах встановлене сучасне обладнан�
ня. Отже, можна констатувати наявність
різних стандартів надання освітніх по�
слуг, диференціація яких визначається
переважно місцем розташування на�
вчальних закладів. Така ситуація супере�
чить принципу доступу до якісної освіти
й вимагає нагальних змін.

Виходячи із зазначеного, вбачаєть�
ся необхідним розроблення механізму
справедливого розподілу коштів місце�
вих органів влади з метою рівного фі�
нансування усіх типів шкіл.

Одним із важливих напрямів ре�
формування середньої освіти є проф�
ілізація шкільного навчання. Головним
мотивом її запровадження було бажан�
ня відійти від одноманітності середньої
освіти. При цьому механізм функціону�
вання радянської школи без змін пере�
несли на соціально�економічну ситуа�
цію ринкового періоду. Це призвело до
порушення балансу попиту й пропо�
зиції робочої сили. Практично про�
фільна освіта в середній школі орієнто�
вана на самостійний вибір підлітками
свого майбутнього профілю навчання й

праці. Інтереси територій і можливості
працевлаштування при цьому не врахо�
вувались. Такий стан речей призводить
до того, що людина, отримавши освіту,
працює поза межами постійного про�
живання. Практика профільного на�
вчання неефективна з різних точок
зору і призводить до марнотратства пе�
дагогічної праці, фінансових ресурсів.

ВИСНОВКИ
Розв'язання проблеми забезпечен�

ня рівного доступу до якісної освіти
передбачає, по�перше, перехід бюджет�
ного фінансування середньої загальної
школи на єдині по усій країні стандар�
ти вартості навчання одного учня та
єдині стандарти якості освітніх послуг.
Стандарти мають бути диференційова�
ними виключно за ступенем освіти —
початкової й середньої.

Фінансування шкіл має здійснюва�
тися відповідно до кількості учнів у ме�
жах, не нижчих за бюджетні трансфер�
ти, за винятком навчання дітей із особ�
ливими потребами. Для реалізації заз�
наченого завдання необхідно розроби�
ти стандарти вартості навчання одного
учня у початковій і середній школі. Це
дасть змогу обчислювати трансферти
до місцевих бюджетів і здійснювати
контроль за використанням бюджет�
них коштів з боку державних органів.

По�друге, доцільно навчання у
спеціалізованих школах, ліцеях, гім�
назіях, де витрати на навчання є збіль�
шеними внаслідок додаткового вивчен�
ня предметів, здійснювати за рахунок
позабюджетних джерел, коштів
батьків, спонсорів, місцевих програм.
Відповідно до цієї пропозиції потрібно
переглянути формули розрахунку
трансфертів у напрямі уніфікації та
відміни коефіцієнтів приведення учнів.

По�третє, у зв'язку із сталим про�
цесом скорочення чисельності дітей
шкільного віку й трансформації системи
сільського розселення, непридатності
частини шкільних будинків для викорис�
тання, вважається необхідним об'єднан�
ня шкіл і закриття частини з них у разі
ненаповнення учнями. При цьому важли�
вим кроком є визначення критеріїв, за
якими може бути прийнято рішення
щодо впорядкування шкільної мережі.

По�четверте, потребує вирішення
питання використання вивільнених
шкільних будівель і коштів від їх орен�
ди або продажу. У зв'язку із цим варто
складати перелік шкільних будівель, які
підлягають вивільненню.

По�п'яте, з метою забезпечення
припливу молодих вчителів до школи
доцільно запровадити галузеву тариф�
ну сітку, передбачивши вищі порівняно
з іншими бюджетними галузями став�
ки заробітної плати.
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