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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В УКРАЇНІ

Визначено роль дошкільної освіти у процесі становлення особистості. Проведено 
аналіз фінансування дошкільної освіти на державному та місцевому рівнях.

Яна БУЧКОВСЬКА 

Освіта сьогодні визначена одним із стра-
тегічних ресурсів соціально-економічного 
розвитку й індикатором конкурентоспро-
можності держави, при чому пріоритетною 
сферою стає освіта протягом життя, голов-
ною метою якої є створення умов для роз-
витку і самореалізації кожної особистості.

Громадянам України право на освіту закрі-
плено в Конституції України та Законі України 
“Про освіту” від 23 травня 1991 р. №1060-12, 
яке забезпечується розгалуженою мережею 
та відкритим характером навчальних закла-
дів, заснованих на державній та інших фор-
мах власності, створенням умов для вибору 
профілю навчання і виховання відповідно до 
здібностей, інтересів громадян, різними фор-
мами навчання. При цьому держава забезпе-
чує розвиток усіх складових освіти з дотри-
манням принципів доступності, рівності умов, 
безперервності, гуманізму, демократизму, 
пріоритетності загальнолюдських духовних 
цінностей та інших, а на громадян покладено 
обов’язок здобуття повної загальної серед-
ньої освіти [1, ст. 53; 2, ст. 3,6]. 

Останнім часом питання вдосконален-
ня структури освіти і механізмів її фінансу-
вання набули особливої актуальності. При 
цьому особливу увагу приділено реформу-
ванню саме вищої освіти, як визначального 
чинника відтворення інтелектуальних і про-
дуктивних сил та забезпечення розвитку і 
процвітання нації. Водночас у системі без-

перервної освіти обов’язковою первинною 
складовою ланкою є дошкільна освіта, яка 
закладає основи інтелектуального та духо-
вного потенціалу, проблеми якої залиши-
лися поза увагою вітчизняних науковців і 
практиків. Сьогодні першочерговим завдан-
ням в Україні є забезпечення рівних умов 
та належної якості освіти для максимально 
можливої кількості дітей старшого дошкіль-
ного віку, а це потребує додаткового залу-
чення як бюджетних фінансових ресурсів, 
так і пошуку альтернативних джерел. 

Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, 
які вивчають проблеми дошкільної освіти і її 
фінансування варто згадати Й. Бескида, І. Ка-
ленюка, С. Кузнєцову, Ц. Огня, Д. Полозенка 
та ін. Подальшого вивчення потребують пи-
тання оптимізації обсягів та джерел фінансу-
вання дошкільної освіти особливо сьогодні, 
коли дошкільну освіту для дітей старшого до-
шкільного віку визначено обов’язковою.

Дошкільна освіта – це цілісний процес, 
спрямований на забезпечення різнобічного 
розвитку дитини дошкільного віку відповід-
но до її задатків, нахилів, здібностей, інди-
відуальних, психічних та фізичних особли-
востей, культурних потреб; формування у 
дитини дошкільного віку моральних норм, 
набуття нею життєвого соціального досві-
ду. Відповідно, право дитини на здобуття 
дошкільної освіти забезпечується дошкіль-
ним навчальним закладом, тип, форма 
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власності та порядок організації якого регу-
люється законодавством України [3, 2].

Однією з вагомих рис, покладених в осно-
ву системи дошкільної освіти та модернізацій-
них змін у її змісті та структурі є забезпечення 
розвитку особистості, розкриття її талантів та 
умов реалізації усіх можливостей. 

Стан дошкільної освіти сьогодні можна 
охарактеризувати як незадовільний, оскіль-
ки зміни, які відбулися за останніх два де-
сятиліття в соціально-економічному житті 
держави безпосередньо вплинули і на роз-
виток дошкільної освіти. Вони проявились 
на початку 1990-х рр. стрімким скороченням 
кількості дошкільних закладів (табл. 1).

Як бачимо з даних табл. 1, Україна отри-
мала у спадщину від радянської системи 
освіти 24,5 тис. діючих дошкільних закла-
дів, кількість яких стрімко зменшувалась аж 
до 2004 р. (14,9 тис.), відповідно і кількість 

місць скоротилася на 54% – з 2277 тис. до 
1040 тис. 

Непоправної шкоди системі дошкіль-
ної освіти завдало масове передавання 
відомчих дитячих закладів до комунальної 
власності. Оскільки коштів на утримання 
цих об’єктів у місцевих бюджетах не перед-
бачалося, то приміщення почали здавати в 
оренду, в кращому разі перепрофільовую-
чи, залишаючи їх у комунальній власності, 
та розпродавати. У селах ситуація склалася 
ще гірше – будівлі стали нікому не потрібні, 
їх було розвалено, розібрано, розкрадено.

Негативний вплив на функціонування 
дошкільних закладів тих років мала і неспри-
ятлива демографічна ситуація: зниження на-
роджуваності, загальне погіршення здоров’я 
населення. На рис. 1. зображено динаміку 
народжуваності протягом 1990–2009 рр., 
яка свідчить про скорочення народжуванос-

Таблиця 1
Динаміка показників функціонування закладів дошкільної освіти [4]

Роки Кількість 
закладів, тис.

Кількість місць 
в них, тис.

Кількість дітей 
у закладах, тис.

Охоплення дітей закладами, % до 
кількості дітей відповідного віку

1990 24,5 2277 2428 57
1991 24,4 2243 2268 55
1992 23,8 2216 2063 51
1993 23,2 2189 1918 49
1994 22,3 2101 1736 47
1995 21,4 2014 1531 44
1996 20,2 1856 1342 41
1997 18,4 1770 1172 38
1998 17,6 1638 1103 38
1999 17,2 1216 1055 39
2000 16,3 1117 983 40
2001 15,7 1077 968 41
2002 15,3 1060 973 48
2003 15,0 1053 977 49
2004 14,9 1040 996 50
2005 15,1 1056 1032 51
2006 15,1 1063 1081 53
2007 15,3 1084 1137 54
2008 15,4 1110 1195 54
2009 15,5 1121 1214 56
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ті майже вдвічі протягом 1990–2000 рр. з 
657,2 тис. осіб до 385,1 тис. осіб відповідно. 

Для прикладу, коефіцієнт охоплення дітей 
дошкільними навчальними закладами (відсо-
ток від вікової групи дітей від 3 до 6 років) в 
таких державах, як Чехія, Угорщина, Словач-
чина, Словенія, Білорусія, Росія відповідно 
становить – 89, 87, 75, 65, 64, 57% [5].

У 1997–1998 рр. спостерігалась ситу-
ація, коли місць у дитсадках було більше, 
ніж вихованців на 30%. З 2001 р. народжу-
ваність в країні почала зростати, а кількість 
закладів дошкільної освіти зменшувалася 
до 2004 р. (до 14,9 тис. і місць в них – до 
1040 тис.). Це призвело до появи дефіциту 
місць у дошкільних закладах та зростання 

черг на отримання направлення у дитячий 
дошкільний заклад.

Починаючи з 2005 р., зафіксовано збіль-
шення кількості діючих дошкільних закладів, 
станом на 01.01.2010 р. їх стало 15,5 тис. різних 
типів і форм власності, в них місць – 1121 тис., 
а кількість дітей у закладах – 1214 тис. чол.

Ефективність діяльності будь-якої систе-
ми вимагає належного фінансового забезпе-
чення; дошкільна освіта не є винятком. Не-
зважаючи на можливість багатоканального 
фінансування дошкільних закладів, доміную-
чим джерелом залишаються кошти держав-
ного та місцевих бюджетів. Динаміку фінан-
сування дошкільної освіти з державного та 
місцевих бюджетів зображено на рис. 2.
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Рис. 1. Динаміка народжуваності в Україні протягом 1990–2009 рр. (тис. осіб)*
* Складено автором на основі [4].
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Рис. 2. Динаміка видатків державного та місцевих бюджетів 
на дошкільну освіту у 2006–2009 рр. (млн. грн.) *

* Складено автором на основі [6].
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Як видно із даних рис. 2, спостерігаєть-
ся тенденція до зростання обсягу бюджет-
ного фінансування дошкільної освіти саме 
з місцевих бюджетів; видатки державного 
бюджету на дошкільну освіту не становив 
навіть 1% від загального розміру видатків на 
дошкільну освіту. Якщо у 2006 р. обсяг ви-
датків місцевих бюджетів на дошкільну осві-
ту становив 3797 млн. грн., то у 2009 р. зріс 
більше, ніж вдвічі і досяг 8283,2 млн. грн. 

Слід зазначити зростання видатків міс-
цевих бюджетів на освіту у складі сукупних 
видатків місцевих бюджетів у 2007 р. до 
29183,9 млн. грн., що становить 27,8%, у 
2008 р. – 39405,1 млн. грн. або 28,3% та у 
2009 р. – 42847,9 млн. грн., що становить 
31,4% при скороченні загального розміру ви-
датків місцевих бюджетів у 2009 р. (рис. 3).

У структурі видатків місцевих бюдже-
тів на освіту спостерігається тенденція до 
зростання видатків на дошкільну освіту, у 
2007 р. вони склали 5225,2 млн. грн. або 
17,9% видатків місцевих бюджетів на осві-
ту, у 2008 р.– 7178,1 млн. грн. або 18,2%, у 
2009 р. – 8283,2 млн. грн. або 19,3%.

У структурі видатків державного бюдже-
ту на освіту найбільшу питому вагу займають 
видатки на вищу освіту – 79,9%, з них 16,3% 
– це фінансування вищих навчальних закла-
дів І-ІІ рівня акредитації та 83,7% – фінансу-

вання вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня 
акредитації; видатки на професійно-технічну 
освіту становлять 13,7% від загального обся-
гу; видатки на післядипломну освіту – 1,7%, 
видатки на загальну середню, позашкільну 
освіту та матеріально-технічне забезпечення 
навчальних закладів займають відповідно по 
0,8%; видатки на дошкільну освіту займають 
найменшу частку у структурі видатків на осві-
ту державного бюджету і становлять лише по 
0,1% від загального обсягу.

Щодо структури видатків на освіту міс-
цевих бюджетів, то найбільшу питому вагу 
займають видатки на загальну середню 
освіту – 64,1%; видатки на дошкільну осві-
ту складають 19,3%; позашкільну освіту – 
6,1%; вищу освіту – 4,3%, з них 83,2% – це 
фінансування вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівня акредитації та 16,8% – фінансуван-
ня вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня 
акредитації; видатки на професійно-технічну 
освіту складають 1,9%; на післядипломну 
освіту – 0,6%; матеріально-технічне забез-
печення навчальних закладів – 0,02%.

Наведені дані підтверджують, що фінансу-
вання дошкільної освіти в Україні проводиться 
з місцевих бюджетів і займає значну питому 
вагу у складі видатків. Розглянемо структуру 
видатків місцевого бюджету на освіту, зокрема 
бюджету м. Хмельницький (табл. 2).

Рис. 3. Динаміка видатків місцевих бюджетів у 2007–2009 рр. (млн. грн.)*
* Складено автором на основі [6].
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Як видно із даних табл. 2, у структурі 
видатків міського бюджету міста Хмель-
ницький на освіту у 2009 р. найбільшу пи-
тому вагу складають видатки на загально-
освітні школи, спеціалізовані школи та ліцеї 
– 125715,9 тис. грн., що становить 62,4%; 
видатки на дошкільні заклади освіти станов-
лять 56869,1 тис. грн. або 28,2%; видатки на 
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, 
школи та інші заклади для дітей з фізичними 
вадами – 3056,7 тис. грн., або 1,5%; на по-
зашкільну освіту – 7616,3 тис. грн., що ста-
новить 3,8%; розмір видатків на вечірні шко-
ли – 806,8 тис. грн., що становить 0,4%; на 
дитячі будинки – 340,8 тис. грн., або 0,2%; 

видатки на методичну роботу та інші заходи 
у сфері народної освіти – 1021,2 тис. грн., 
що становить 0,5%; на інші заклади освіти – 
1980,1 тис. грн., або 0,98%, та ін.

Відповідно до затвердженого обся-
гу видатків міського бюджету на освіту на 
2010 р. планується зростання їх обсягу на 
30513,8 тис. грн., тобто приріст становить 
15%. Щодо найбільш вагомих статей видат-
ків міського бюджету на освіту, то слід зазна-
чити, що видатки на дошкільні заклади зрос-
туть на 8091,3 тис. грн., що становить 14,2%, 
та видатки на загальноосвітні школи, спеціа-
лізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми зрос-
туть на 21260,9 тис. грн. або на 16,9% [8].

Таблиця 2
Структура видатків бюджету м. Хмельницький на освіту*

(тис. грн.)

Видатки на освіту
Фактично 
виконано 
у 2009 р.

Затвер-
джено на 

2010 р.

Відхилення,
(+, -)

Дошкільні заклади 56869,1 64960,4 +8091,3
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 125715,9 146976,8 +21260,9

Вечірні школи 806,8 925,3 +118,5
Дитячі будинки 340,8 – -340,8
Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші 
заклади для дітей з вадами у фізичному та розумовому 
розвитку

3056,7 3975,2 +918,5

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи 
з дітьми 7616,3 9250,6 +1634,3

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 1021,2 1200,5 +179,3
Централізовані бухгалтерії відділів освіти 3376,0 1644,2 -1731,8
Групи централізованого господарського обслуговування 
міських відділів освіти 602,4 717,5 +115,1

Інші заклади освіти 1980,1 2206,3 +226,2
Допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповниться 18 років 68,1 95,0 +26,9

Одноразова грошова допомога в розмірі шести прожитко-
вих мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьків-
ського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) 
або на повному державному утриманні, при працевлашту-
ванні їх після закінчення навчального закладу

– 15,5 +15,5

Всього 201453,5 231967,3 +30513,8

* Складено автором на основі [7,8].
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Загалом у м. Хмельницький у 2009 р. 
функціонувало 43 дошкільних навчальних 
заклади, в яких налічувалось 9480 вихо-
ванців. Сьогодні у місті існує проблема 
перевантаження дошкільних навчальних 
закладів, де на 100 місць в дошкільних на-
чальних закладах виховується в середньо-
му 126 дітей. Дещо інша ситуація в селах, 
де на 100 місць припадає лише 87 дітей. 
Загалом по області на 100 місць в дошкіль-
них закладах припадає 110 дітей. Пробле-
ми з охопленням дошкільною освітою дітей 
5-річного віку у сільській місцевості не ви-
никають, чого не скажеш про місто, де чер-
га – 3932 дитини [9].

Ситуація, що склалась, характерна не 
тільки для м. Хмельницький і головною 
причиною є дефіцит фінансових ресурсів, 
зокрема бюджетних. Дошкільна освіта сьо-
годні вимагає розширення джерел фінансу-
вання, всебічне стимулювання інвестицій 
юридичних і фізичних осіб у її розвиток; ви-
значення пріоритетних напрямків фінансу-
вання й концентрації фінансових ресурсів 
для їх реалізації; забезпечення ефектив-
ності використання коштів на функціону-
вання й розвиток дошкільної освіти.

Визначивши дошкільне дитинство як 
особливий національний ресурс, що до-
зволяє вирішувати складні проблеми 
соціально-економічного розвитку, поєдную-
чи зарубіжний досвід та національні освіт-
ні традиції, Україна повинна забезпечити 
якість та доступність дошкільної освіти, 
що сприятиме вихованню особистості і під-
твердить її пріоритетну роль в системі на-
ціональної освіти.
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