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Розвиток соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки, ефективна реалізація соціально-економічних ре-
форм у цьому напрямі можливі лише за умови визна-
чення дієвої концепції децентралізації бюджетного
фінансування, насамперед у галузі освіти. Так, в Ук-
раїні прийнято Національну доктрину розвитку освіти,
де запропоновано перехід до децентралізованої сис-
теми управління освітою (оптимізацію державних уп-
равлінських структур і децентралізацію, перерозподіл
функцій між рівнями влади, зростання автономії на-
вчальних закладів та участь громадськості в уп-
равлінні загальноосвітніми школами) [9].

Проте ефективність реалізації вищенаведеної док-
трини є низькою. Так, у 2016–2018 рр. кількість зак-
ладів освіти, що перебували у сфері управління об’єд-
наних територіальних громад після проведеної децен-
тралізації, не перевищувала 51% від їх загальної
кількості. Разом з тим у 2016–2018 рр. кількість при-
йнятих цими громадами закладів освіти в комуналь-
ну власність була не більшою ніж 42% від їх загальної
кількості [7]. Така ситуація дестабілізує процес де-
централізації окремих територіальних громад і регі-
онів, знижує ефективність їх функціонування та роз-
витку держави в цілому. Тому актуальним питанням
на сучасному етапі розвитку України є визначення
єдиних підходів щодо делегування повноважень місце-
вим громадам для поліпшення фінансового забезпе-
чення їх соціальної сфери.

Дослідженням вищевказаної проблеми займалися
К. Бінницька, О. Бінницька, М. Гербст, Я. Герчиньский,
В. Гладкова, М. Лапшина, Л. Гриневич, О. Ковальчук,
В. Курець, М. Набока, Л. Юрчук та інші [1–6; 8; 10].
Дослідники визначили основні засади децентралізації
галузі освіти в цілому. Проте питання делегування по-
вноважень центральних органів влади громадам на
місцях щодо розподілу фінансових ресурсів у контексті
децентралізації в державі досліджено недостатньо.

Враховуючи актуальність і невирішеність описа-
ної вище проблеми, її недостатнє вивчення, головною
метою цього дослідження є визначення концепту-
альних засад процесу децентралізації бюджетного
фінансування освітніх закладів. Для реалізації цієї мети
нами сформовані такі основні завдання:

визначити категоріальний апарат щодо децент-
ралізації в галузі освіти та децентралізації бюджетно-
го фінансування освітніх закладів;

сформувати й охарактеризувати основні концеп-
туальні підходи до децентралізації бюджетного фінан-
сування освітніх закладів;

запропонувати заходи щодо ефективної реалі-
зації вищевказаних засад.

З метою реалізації всіх зазначених завдань нами
використовувалися такі методи дослідження: діалек-
тичний, абстрактно-логічний, системно-структурний
тощо.

У результаті аналізу різних теоретичних і прак-
тичних підходів щодо децентралізації в галузі осві-
ти нами встановлено, що, незважаючи на окремі роз-
біжності, більшість науковців і практиків майже одна-
ково трактують цю соціально-економічну категорію.
Так, вона передбачає передачу повноважень і відпо-
відальності за управління освітою та її фінансування
демократично обраним органам місцевого самовря-
дування та школам (тобто створення фінансово неза-
лежних громад, які зможуть самостійно і на належно-
му рівні утримувати заклади освіти, забезпечити їх
фінансову автономію) [1, с. 170; 2, с. 3; 5, с. 11; 10,
с. 276].

Враховуючи вищевказане трактування, на нашу
думку, децентралізація бюджетного фінансуван-
ня освітніх закладів передбачає розширення фінан-
сових повноважень органів регіонального та місцево-
го рівня щодо розвитку галузі освіти в цілому.

Тому доцільно сформувати й охарактеризува-
ти основні концептуальні засади децентралізації
бюджетного фінансування освітніх закладів. Вони
передбачають реалізацію таких принципів:

прозорість і чіткість розподілу повноважень і
відповідальності між управлінськими структурами
всіх рівнів (уникнення дублювання повноважень та їх
надмірної централізації у вищих гілках влади);

підвищення якості освітніх послуг;
підвищення ефективності та якості фінансуван-

ня освіти;
паритет у фінансуванні всієї соціальної сфери,

зокрема освітньої галузі;
оптимізація мережі освітніх закладів у контексті

демографічного, економічного та соціального розвит-
ку конкретних регіонів та місцевих громад;

фінансування закладів освіти на місцях із ураху-
ванням розподілу освітньої субвенції між ними тощо.

Вважаємо, що запропонований комплексний підхід
до процесу децентралізації бюджетного фінансування
освітніх закладів сприятиме виявленню найвагоміших
потреб галузі, прозорому фінансуванню закладів ос-
віти, розробленню дієвих механізмів щодо покращен-
ня фінансового стану галузі як за рахунок державних
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субвенцій, так і за кошти місцевих бюд-
жетів. Також слід виділити основні за-
ходи й очікувані результати щодо ре-

алізації вищевказаних принципів, які визначені нами
завдяки монографічному обстеженню, експертним
оцінкам, багатофакторним порівнянням тощо.

З цією метою нами у 2017–2018 рр. проведено со-
ціологічне вивчення 145 працівників виконавчих і за-
конодавчих органів влади об’єднаних територіальних
громад Білоцерківського, Броварського, Богуславсь-
кого і Тетіївського районів Київської області. За допо-
могою розробленої автором анкети опитування вив-
чалась їхня думка щодо обґрунтування основних за-
ходів та очікуваних результатів з реалізації концепту-
альних підходів до децентралізації бюджетного фінан-

сування освітніх закладів. Зазначимо, що в опитуванні
брали участь: керівники виконавчих і законодавчих
органів влади об’єднаних територіальних громад, ке-
рівники структурних підрозділів, зокрема головні бух-
галтери, заступники керівників із соціально-гуманітар-
них питань (40%), начальники управлінь освіти (60%),
тобто категорії, від яких безпосередньо залежить як
можливість децентралізації бюджетного фінансуван-
ня освітніх закладів (керівники виконавчих і законо-
давчих органів влади об’єднаних територіальних гро-
мад), так і її чітка й ефективна реалізація (головні бух-
галтери, заступники керівників із соціально-гуманітар-
них питань, начальники управлінь освіти, працівники
вищеназваних підрозділів). Більш детально результа-
ти цього дослідження відображено в табл. 1.

Таблиця 1
Основні заходи й очікувані результати щодо реалізації основних принципів децентралізації

бюджетного фінансування освітніх закладів в об’єднаних територіальних громадах
Білоцерківського, Броварського, Богуславського і Тетіївського районів Київської області; бали

№ 
з/п 

Найменування заходу Очікувані результати 

Прозорість і чіткість розподілу повноважень і відповідальності між управлінськими структурами  
всіх рівнів (уникнення дублювання повноважень та їх надмірної централізації у вищих гілках влади) 

1 Оптимізація структур управління в 
освіті та перерозподіл повноважень між 
ними на макро- та мікрорівнях 

Зменшення видатків місцевих бюджетів на їх утримання, 
дебюрократизація освітнього менеджменту в цілому  

Підвищення якості освітніх послуг 
2 Децентралізація і дебюрократизація 

управління галуззю, закладами освіти, 
реалізація завдань Нової української 
школи  

Імплементація освітніх стандартів Європейського Союзу, 
запровадження демократичної моделі управління, підвищення 
фахового рівня педагогів, зростання показників якості освіти  

Підвищення ефективності та якості фінансування освіти  
3 Фінансування галузі освіти відповідно 

до потреб, оптимізація та підвищення 
ефективності бюджетних видатків на 
державному і місцевому рівнях 

Формування конкретних повноважень місцевої влади щодо 
видатків на освіту та відповідальності за їх наповнення 

Паритет у фінансуванні соціальної сфери, зокрема освітньої галузі 
4 Перерозподіл пріоритетів соціального 

розвитку з метою забезпечення якості 
життя у громаді, зокрема якості освіти   

Фінансування місцевими громадами інноваційних освітніх 
проектів, створення мережі опорних закладів освіти та 
виділення додаткових коштів з місцевого бюджету на їх 
функціонування і розвиток 

Оптимізація мережі освітніх закладів у контексті демографічного, економічного 
та соціального розвитку конкретних регіонів та місцевих громад 

5 Ліквідація або реорганізація 
малокомплектних шкіл, обґрунтування 
створення  ефективної мережі закладів 
освіти  

Вивільнення бюджетних ресурсів за рахунок оптимізації 
видатків на енергоносії, матеріально-технічну базу, заробітну 
плату та їх  спрямування на удосконалення мережі закладів 
освіти, створення умов для реалізації завдань Нової 
української школи  

Фінансування закладів освіти на місцях із урахуванням  
розподілу освітньої субвенції між ними 

6 Надання державної субвенції на 
капітальні видатки і заробітну плату 
педагогічних працівників закладів 
освіти 

Поліпшення за рахунок державних субвенцій і додаткових 
фінансових ресурсів матеріально-технічної бази, проведення 
капітальних ремонтів, підвищення заробітної плати педагогів  

 Джерело: складено автором.
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Аналіз отриманих нами результатів
соціологічного дослідження показує, що
основними проблемами  децентра-

лізації бюджетного фінансування освітніх зак-
ладів, які покликані реалізувати всі описані вище
принципи, є:

подальша оптимізація мережі навчальних зак-
ладів із урахуванням демографічного, економічного та
соціального стану окремих територіальних громад і
регіонів в цілому;

поліпшення матеріально-технічної бази освітніх
закладів за рахунок коштів державного і  місцевого
бюджетів, приватних інституцій;

регулювання і забезпечення прозорості надання
та розподілу державних субвенцій на освіту;

створення умов (нормативного забезпечення)
для фінансових надходжень на освіту до бюджетів
місцевих рівнів у контексті перерозподілу повноважень
між державними та місцевими органами влади на ко-
ристь останніх.

На нашу думку, вищевказаний підхід сприятиме
не лише ефективному розподілу бюджетних видатків
у освітній галузі місцевих громад, а й децентралізації
влади в країні, демократизації управління освітою на
всіх рівнях.

Враховуючи все вищевикладене, на наш погляд,
доцільно запропонувати заходи щодо ефективної
реалізації основних концептуальних підходів до де-
централізації бюджетного фінансування освітніх
закладів (табл. 2).

Таблиця 2

Заходи щодо ефективної реалізації основних концептуальних підходів
до децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів

№ 
з/п 

Захід 
Макро-
рівень 

Мікро-
рівень 

1 
Проведення децентралізації в освіті регіонів у контексті процесу 
загальнодержавної децентралізації 

+ - 

2 
Вивільнення у процесі оптимізації мережі закладів освіти фінансових 
ресурсів та їх спрямовування на створення умов для надання якісних 
освітніх послуг усім жителям громади 

- + 

3 

Розроблення перспективних планів соціально-економічного розвитку 
територій, зокрема освітньої галузі, з одночасною оптимізацією мережі 
освітніх навчальних закладів, розвитком соціальної інфраструктури та 
трудових ресурсів територіальних громад 

- + 

4 Комплексний розвиток усіх рівнів освіти (від дошкільної до вищої освіти) + + 

5 
Врахування соціально-економічних особливостей розвитку окремих 
регіонів і територій у процесі децентралізації освіти 

+ + 

 Джерело: складено автором.

Із вищенаведеної таблиці бачимо, що всі заходи
щодо ефективної реалізації основних концепту-
альних підходів до децентралізації бюджетного
фінансування освітніх закладів передбачають:

подальше удосконалення нормативно-правово-
го забезпечення процесу адміністративно-територі-
альної реформи із врахуванням потреб усіх галузей,
зокрема освітньої;

формування бюджетів освітніх закладів, зокре-
ма малокомплектних шкіл,  не лише із врахуванням
фінансування комунальних послуг і видатків на заро-
бітну плату працівників, а й чисельності учнів (розра-
хунки вартості утримання одного учня);

розроблення та реалізація перспективних планів
(на 10–20 років) розвитку освіти громад, що дасть
можливість місцевій владі запровадити систему по-
етапного фінансування потреб соціальної сфери, зок-

рема освіти, та витрат на розвиток її інфраструктури
(видатки на ремонт доріг, капітальний ремонт навчаль-
них закладів, проведення стимулювальних доплат пра-
цівникам галузі освіти, фінансування варіативної скла-
дової навчальних планів відповідно до потреб учнів);

формування та реалізація програм комплексно-
го розвитку навчальних закладів громад освітньо-ква-
ліфікаційних рівнів (дошкільних, шкільних, позашкіль-
них, професійно-технічних, вищих) із врахуванням су-
часного стану і перспектив розвитку демографічної
ситуації та ринку праці громад і територій;

проведення децентралізації освіти з урахуван-
ням особливостей соціально-економічного розвитку
окремих регіонів та їх територіальних громад тощо.

Таким чином, завдяки аналізу концептуальних
засад процесу децентралізації бюджетного фінансу-
вання освітніх закладів ми встановили, що децентра-
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лізація в галузі освіти – це передача по-
вноважень і відповідальності за управлі-
ння освітою та її фінансування демокра-

тично обраним органам місцевого самоврядування та
школам. Як наслідок,  децентралізація бюджетного
фінансування освітніх закладів передбачає розширен-
ня фінансових повноважень органів регіонального та
місцевого рівнів щодо розвитку галузі освіти в цілому,
фінансування кожного освітнього закладу, зокрема.

Крім цього, нами сформовано й охарактеризова-
но основні концептуальні засади децентралізації бюд-
жетного фінансування освітніх закладів. Вони перед-
бачають реалізацію принципів соціально-економічної
свободи територіальних громад щодо розвитку
освітніх закладів та ефективної оптимізації освітньої
мережі в цілому. Разом з тим, нами запропоновано
заходи щодо ефективного впровадження вищевказа-
них підходів, що передбачають децентралізацію в га-
лузі освіти на місцях через реалізацію права кожного
закладу освіти на автономію і фінансову самос-
тійність, власну думку громади щодо оптимального
використання бюджетних ресурсів із урахуванням со-
ціально-економічних перспектив розвитку окремих ре-
гіонів і територіальних громад.

На наш погляд, запропонований підхід сприятиме
забезпеченню ефективної децентралізації бюджетно-
го фінансування освітньої галузі на макро- та мікро-
рівнях.
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