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В настоящее время в Приднестровье разрабатывается «Стра-
тегия социально-экономического развития — 2025», которая бу-
дет включать инвестиционные проекты, реализация которых по-
зволит существенно оптимизировать ситуацию на рынке труда.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

АННОТАЦІЯ. У статті висвітлено окремі аспекти невиконання Закону
України «Про освіту», недоліки законодавчого регулювання наванта-
ження педагогів, недостатнє фінансування освітньої галузі з держав-
ного бюджету, обґрунтовано необхідність внесення змін у законодав-
ство для виконання державою взятих на себе зобов’язань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансування, освіта, бюджетні видатки, напов-
неність класів, академічних груп, захищені статті.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены отдельные аспекты неисполне-
ния Закона Украины «Об образовании», недостатки законодате-
льного регулирования нагрузки педагогов, недофинансирование
учреждений образования, обоснована необходимость внесения
изменений в законодательство с целью выполнения государст-
вом, взятых на себя обязательств.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: финансирование, образование, бюджетные ра-
сходы, наполненость классов, академических групп, захищщенные
статьи.

ANNOTATÌON: This article presents some aspects of the law of
Ukraine «on education», the shortcomings of the regulatory load of
teachers, insufficient funding for education from the State budget,
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substantiated the need for changes in the legislation for the imple-
mentation of the State of their obligations.
KEY WORDS: finance, education, budget expenditures, richness of
classes, academic groups, protected the article.

Вступ. Сьогодні проблема освіти в Україні — одна з найго-
стріших проблем нинішнього українського суспільства. Про-
голошення 2011 року роком освіти та інформаційного суспіль-
ства свідчить про розуміння значення важливості для розвитку
держави цього питання. В сучасних умовах, коли людський ре-
сурс виходить на перший план, обумовлюючи економічний
розвиток, освіта стає політичним фактором, що визначає об-
личчя держави. Скорочення народжуваності змушує дбайливо
ставитись до наявного учнівського контингенту, який має мак-
симально розкрити свої здібності та реалізувати свій потенці-
ал. Однак за роки незалежності держава так і не змогла гаран-
тувати своїм громадянам якісну освіту. Однією з причин
такого становища освіти є, на нашу думку, її недостатнє фі-
нансування.

Основні засади державної політики в сфері освіти визнача-
ються в Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
та «Про загальну середню освіту», в Національній доктрині роз-
витку освіти в Україні у ХХІ столітті. Визначення місця освіти в
системі суспільних цінностей ми можемо знайти в роботах
М. Слюсаревського, питання фінансування освіти розглядається
у працях Т. М. Боголіб, Г. Черевичного, П. Семиволос, Ю. Шуш-
кевича та ін.

Постановка завдання. Метою статті є визначення ключових
проблем в сфері фінансування освіти, вирішення яких створить
надійне підґрунтя для подальшого розвитку та трансформації
освіти відповідно до вимог сучасного світу.

Результати. Закон України «Про освіту» (далі Закон) ви-
значає важливість ролі освіти в житті суспільства. А отже
можна очікувати, що сутність закону буде відповідати цій
преамбулі. На жаль, послідовність не притаманна нашим за-
конам.

По-перше, в законі визначено, що «держава забезпечує бю-
джетні асигнування на освіту в розмірі не меншому десяти від-
сотків національного доходу...» [3]. Бюджетні видатки на осві-
ту у 2009 р. становили 6,3 %, у 2010 р. — 6,6 % [10], у 2011
планується 8,04 % [7] — тобто Закон не виконується. Але це не
заважає нашим освітянам просуватись на європейський рівень
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«..до створення вищої освіти, орієнтованої на студента, а не на
викладача» [6]. Освіта має зберегти все позитивне, накопичене
українською національною школою та збагатити освітній та
виховний процес новими досягненнями. Можна дискутувати,
чи можливі збагачення без фінансування — волюнтаризм не
знищуваний, але з впевненістю можна стверджувати, що тра-
диція фінансування освіти по залишковому принципу існувала
в царській Росії, в радянський період, триває і в наш час [11,
14]. З огляду на європейський рівень видатків на освіту, може
скластись враження, що ми відповідаємо європейському рівню.
Але реальний стан справ демонструє суттєве відставання в ма-
теріальному забезпеченні навчального процесу, в оплаті праці
педагогів.

По-друге, успіх на шляху реформування вищої освіти сумнів-
ний, оскільки головна проблема закладена саме на низовому рів-
ні. Можна трансформувати мережу вищих навчальних закладів,
розробити новітні державні стандарти вищої освіти, втілити ви-
сокі педагогічні технології, підвищити рівень організації та
управління закладами освіти та на виході мати невисоку якість,
через те, що вчорашній учень ставши студентом, не маючи належ-
ного багажу, не буде відповідати сучасним вимогам, як не відпо-
відають сучасним вимогам те навчання, яке є в школі, в дитячому
садку.

Наповненість груп дитячих садочків та класів шкіл визнача-
ється в Законах «Про дошкільну освіту» та «Про загальну се-
редню освіту». В них визначається, що в групі дошкільного
навчального закладу залежно від віку може бути від 10 до 20
осіб [1], а в школі до 30 учнів [2]. Ці закони були прийняті за
іншої демографічної ситуації та іншого підходу до освіти. Цей
норматив має бути зменшено вдвічі, якщо ми розраховуємо
розвивати здібності кожної дитини. Саме це є слабкою ланкою,
яка заважає вийти на належний рівень освіти дошкільнят, шко-
лярів та студентів. Можна скільки завгодно вдосконалювати
вищу освіту, але без надійного фундаменту, яким є дошкільна
та шкільна освіта, відчутних зрушень в підвищенні загального
рівня освіти ми не отримаємо. Навчання в малих групах це су-
часна світова тенденція, яка є в Фінляндії [12, с. 89], частково
у Франції, США. В Японії, напроти, наповненість класів вели-
ка, але там практикують репетиторство, що компенсує недо-
статність знань отриманих на заняттях [8]. Пропозицію про
зменшення кількості студентів в академічних групах, що необ-
хідне для реального втілення європейських стандартів освіти
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ми бачимо у роботі Ю. Притики [9]. Це свідчить про розуміння
проблеми на рівні вищої освіти. Але для цього необхідно внес-
ти зміни до Законів і починати треба саме з дошкільної освіти.
Зменшення кількості дітей на вихователя, вчителя, викладача
(не зменшуючи заробітної плати) дасть можливість застосову-
вати індивідуальний підхід до кожної дитини, розвинути наяв-
ний потенціал, що в кінцевому підсумку втілить мету, яку ста-
вить перед освітою Закон.

По-третє, з одного боку «держава здійснює всебічне регулю-
вання діяльності у сфері надання освітніх послуг, враховуючи
значення такої діяльності для майбутнього розвитку і становлен-
ня освіченого покоління громадян України» [4], а з другого «..проб-
лема нашої школи в тому, що, з одного боку, всі процеси, які в
ній відбуваються, надзвичайно жорстко регламентовані, а з іншо-
го — держава не здійснює ані належного забезпечення функціо-
нування закладів, ані не має дієвої системи оцінки якості освіти в
них» 10]. Тобто панує волюнтаристський принцип: стандарти
освіти маєте витримувати, а яким чином, самі знаходьте. Адже
школа працює згідно з річним кошторисом щомісячних доходів
та видатків, в якому фінансування проводиться лише за так зва-
ними захищеними статтями — заробітна плата, відрахування до
державних фондів та комунальні послуги [13]. Держава не вико-
нує своїх зобов’язань по фінансуванню освіти, отже не має права
розраховувати на належний рівень освіти. Така ситуація, а також
розшарування суспільства робить усе менш доступною якісну
освіту для все більшої кількості дітей. Бідність переходить у спа-
дщину, і освіта — з її нерівним доступом і поділом на елітні та
звичайні школи — стає механізмом відтворення соціальної нері-
вності. А це суперечить Національній доктрині розвитку освіти в
Україні у ХХІ столітті, яка одним з пріоритетів визначає ство-
рення однакових можливостей для дітей і молоді у здобутті якіс-
ної освіти [5].

Висновки. Необхідно в повному обсязі фінансувати по-
треби освіти відповідно до визначеного в Законі рівня з боку
держави.

Необхідно в законодавчому порядку зменшити кількість учнів
в групі, класі, академічній групі не знижуючи при цьому оплату
вихователя, учителя, викладача.

Необхідно визначити граничну межу державного забезпе-
чення, яка б гарантувала необхідний рівень освіти всім дітям,
незалежно від місці проживання і неухильно дотримуватись
цього.
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