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ВСТУП 

Актуалізація завдань формування повноцінної самодостатньої особистості 

зумовлює необхідність її виховання та навчання змалечку. Одержання освітніх 

послуг найвищої якості та в найширшому асортименті в сучасному світі 

неможливе без розвитку індивідуальних задатків, нахилів, здібностей, психічних і 

фізичних особливостей дитини, що обов’язково має супроводжуватися 

формуванням у неї моральних норм і набуттям життєвого соціального досвіду. 

Тому сьогодні дошкільна освіта повинна стати реальним базовим компонентом 

системи освіти в цілому, як це і передбачено Законом України “Про освіту”. 

Відповідні перетворення можливі лише за наявності достатнього обсягу 

фінансових ресурсів і дієвого механізму їх формування й використання 

суб’єктами, безпосередньо причетними до виконання завдань із дошкільної освіти 

та виховання підростаючого покоління.  

Водночас розвиток дошкільної освіти в Україні супроводжується звуженням 

її фінансово-матеріальної бази, постійною дефіцитністю місцевих бюджетів – 

основного джерела фінансування освітніх послуг на базовому рівні. Тому 

вивчення механізму фінансування дошкільної освіти в Україні з метою виявлення 

резервів його поліпшення сьогодні є актуальним науковим завданням. Теоретичні 

питання функціонування механізму фінансування галузі дошкільної освіти 

відображені в багатьох наукових і навчально-методичних роботах з питань 

функціонування бюджетної системи країни, в тому числі місцевих бюджетів. 

Окремим аспектам фінансування дитячих навчальних закладів  (далі ДНЗ) з 

місцевих бюджетів України присвятили свої дослідження В. Войтова, К. 

Мащенко. Незважаючи на гостроту проблем з фінансування галузі дошкільної 

освіти в Україні, вони поки що не знайшли належного відображення в наукових 

публікаціях вітчизняних економістів. Як правило, ці питання розглядаються в 

контексті загальної проблематики бюджетного фінансування, зокрема й сфери 

освіти, чому присвячені праці В. Буковинського, В. Булавинець, І. Кичко, О. 

Кириленко, Ц. Огня, Д. Полозенка, В. Тропіної, І. Чугунова, С. Юрія та інших 

науковців.  



Метою дипломної роботи є виявлення особливостей і тенденцій у 

фінансуванні дошкільної освіти в Україні загалом і зокрема в м. Києві.  

Завданнями дипломної роботи є: 

 охарактеризувати систему фінансування освіти з місцевого бюджету; 

 дослідити нормативно-правове, інформаційне та програмне забезпечення 

освітньої галузі; 

 розкрити проблеми щодо фінансування дошкільної освіти, які 

розглядаються в наукових публікаціях; 

 проаналізувати сучасний стан мережі дошкільних навчальних закладів в 

Україні та м. Києві;  

 оцінити ефективність фінансування освіти м. Києва; 

 розглянути зарубіжний досвід організації та фінансування дошкільної 

освіти в контексті його імплементації в Україні; 

 визначити основні проблеми та шляхи вдосконалення фінансування 

дошкільної освіти. 

Об’єктом дипломної роботи виступає система фінансування дошкільної 

освіти. 

Предметом дослідження є сфера дошкільної освіти. 

Методами дослідження, які використовувалися при написанні роботи 

були: аналіз і синтез, порівняння, групування, моделювання, абстрагування і 

конкретизація, статистичний, розрахунково-аналітичний, табличний, метод 

фінансових коефіцієнтів та інші. 

Інформаційною базою дипломної роботи є чинні законодавчі та 

нормативно-правові акти України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, а також підручники, посібники, наукові статті з питань фінансування 

дошкільної освіти, а також фінансова звітність Київської міської державної 

адміністрації.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 

дипломній роботі обґрунтовані теоретичні рекомендації з раціоналізації та 

вдосконалення фінансування дошкільної освіти. Впровадження рекомендацій і 



пропозицій, розроблених в магістерській роботі, дозволяє забезпечити прийняття 

раціональних рішень з управління фінансування освіти. 

Магістерська дипломна робота по структурі складається зі вступу, основної 

частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.  
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