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Освіта – суспільне явище, яке впливає на всі сфери економічного 
життя суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнення високих 
темпів економічного зростання і добробуту суспільства. Ця сфера 
займається формуванням знань і вмінь підростаючого покоління, його 
вихованням підготовки кадрів. У загальному вигляді освіту можна 
визначити, як постійно триваючий процес засвоєння людиною соціально 
значущого досвіду, отриманого від попередніх поколінь; розвиток власних 
творчих здібностей, що дають можливість надалі продукувати нове 
соціально значуще знання [1, с. 3]. 

Освіта є основою людського розвитку та прогресу суспільства. Вона 
забезпечує індивідуальний розвиток особистості, майбутнього фахівця, 
формує інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал держави, 
виступає стратегічним ресурсом соціально-економічного і культурного 
розвитку суспільства, є джерелом покращення добробуту людей, 
забезпечує національні інтереси та зміцнює авторитет і конкуренто-
спроможність держави на міжнародній арені. 

Головними джерелами фінансування витрат на освіту є: кошти 
державного та місцевого бюджетів, кошти юридичних і фізичних осіб, 
громадських організацій, фондів, спонсорські та доброчинні внески і 
пожертвування, кошти галузей народного господарства. 

Джерела фінансування освіти є диференційованими: це і бюджетне 
фінансування, і кредитування, і самофінансування та інші. Рівень 
фінансування освіти в Україні є недостатнім для забезпечення якісного та 
сталого розвитку цієї галузі. Відбувається руйнація існуючих закладів, а 
натомість не відбувається заміни начебто непотрібних вищих закладів 
освіти та шкіл на ті, що реально необхідні територіям. Поруч з цим обсяг 
коштів, які мають спрямовуватися з бюджету, зменшується [2, c. 73]. 

На сучасному етапі господарювання постає потреба в аналізі не лише 
в розрізі видатків на фінансування освіти, а у співвідношення видатків до 
результатів, що матиме вираз у показниках ефективності фінансування 
освіти. Оцінка ефективності фінансування освіти дасть можливість чіткіше 
усвідомити результати від цього процесу, що допоможе оптимізувати 
шляхи для їх досягнення. 

Для підвищення якості вищої освіти необхідно впроваджувати 
зарубіжний досвід у частині побудови освітянського процесу, що дасть 
змогу при існуючих потужностях залучати додаткові кошти [5]. 

Отже, освіта має пряме або опосередковане відношення до майже 
усіх сфер життя та діяльності суспільства та країни. Визначення 
результатів, які отримуються від фінансування освіти у порівнянні їх з 
витратами, які на неї здійснюються, має допомогти оптимізувати процес 
фінансування освіти, допоможе визначити підходящі джерела 
фінансування для бажаних результатів, які відповідають економічній 



ситуації в нашій країні. 
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