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Проект фінансується Європейським Союзом 

 

Фінансування професійної освіти.  

Міжнародний досвід 

“Якщо, по-вашому, освіта обходиться надто дорого, випробуйте невігластво” 
Дерек Бокi 

1. Вступ 

Поєднання глобалізації, технологічних змін та лібералізації ринків створюють все більш конкурентне 

економічне середовище та змінюють сам характер праці та її організації. На додачу до цього, у 

країнах Східної Європи та Центральної Азії після розпаду Радянського Союзу трансформації зазнала 

структура суспільства в цілому. На цьому тлі немає нічого дивного, що одні з найглибших змін 

відбулися в системах освіти, зокрема у системах професійної освіти і навчанняii. І хоча професійна 

освіта часто згадується у якості одного з ключових факторів, що сприяють економічному зростанню, 

вона змушена постійно боротися усе з тими ж труднощами, серед яких головне місце у багатьох 

випадках посідає питання фінансування. Особливо, враховуючи той факт, що кошти, що доступні на 

фінансування профосвіти (яка є коштовною галуззюiii), визначають, наскільки добре ця система здатна 

виконувати свої завдання. 

У цьому документі пропонується основа для обговорення питання фінансування професійної освіти і 

навчання у контексті поточного процесу розроблення закону про професійне навчання. 

У багатьох випадках існуючі підходи до фінансування професійної освіти пов’язані з наслідуванням 

методів фінансування, що склалися історично і які застосовувалися впродовж багатьох років. Їхнє 

подальше використання часто пов’язують з важливістю збереження стабільності у щорічних видатках 

та небажанням змінювати систему, яка, начебто, є  працездатною. Однак, стрімкі зміни економічних 

реалій спонукають до постійного перегляду існуючих практик фінансування професійної освіти і 

навчання з метою підкріплення існуючих політичних очікувань.    

Дана інформаційна довідка складається з трьох розділів. Перш ніж зануритись в обговорення питання 

фінансування професійної освіти, важливо розглянути основні політичні тенденції у галузі професійної 

освіти та навчання, які сформували спосіб мислення, притаманний цій системі, оскільки саме у цьому 

контексті і були винайдені існуючі джерела та механізми фінансування. У наступному розділі 

представлено міжнародний досвід фінансування професійної освіти з точки зору державного 

фінансування. Ми розглянемо різні види джерел фінансування та вимоги щодо ефективності. 
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Особливу увагу приділено прибутковій економічній діяльності навчальних закладів. Насамкінець, 

буде докладно описана датська модель фінансування з розрахунку на кількість студентів. Ця модель 

чітко демонструє співвідношення між державним та приватним фінансуванням. Модель державного 

фінансування базується на формулі, що враховує кількість студентів. Державне та приватне 

фінансування разом охоплюють способи залучення та розподілу коштів між постачальниками послуг 

професійної освіти і навчання. 

2. Роль уряду та приватного сектору 

Саме у контексті поєднання зазначених вище сил і розвивається ринок праці, а разом з ним і 

традиційна роль уряду у професійній освіті. Всеохоплююча трансформація світової економіки змушує 

уряди та приватний сектор переосмислювати їхні стратегії розвитку взагалі, та у галузі профосвіти 

зокрема. Незалежно від того, якою була відправна точка - (і) неструктурованою та нерегульованою 

системою профосвіти; (іі) системою, що відштовхується від вхідних ресурсів та жорстко 

контрольована урядом; або (ііі) орієнтованою на ринок – сучасна система професійної освіти і 

навчання потребує розуміння того, що якість трудових ресурсів стала основним визначальним 

чинником конкурентоздатності та адаптивності підприємств, робітників та економіки. Це ставить 

перед системами профосвіти складне завдання забезпечити відповідність потребам ринку праці, які 

швидко та постійно змінюються. Системи освіти і навчання стикаються з багатьма труднощами. По-

перше, вони мусять запропонувати молодим людям міцну освіту та широку початкову підготовку, яка 

надасть їм застосовні компетенції, що стануть доброю основою для працевлаштування та подальшого 

навчання впродовж їхнього робочого життя. По-друге, з метою наділення вже працевлаштованих 

робітників новими компетенціями їм необхідно розробити систему постійного навчання без відриву 

від виробництва, яка буде здатна гнучко та швидко реагувати на потреби ринку праці. По-третє, вони 

повинні забезпечити доступ до можливостей навчання безробітних, осіб з особливими потребами та 

тих, що належать до груп ризику.  

Переосмислення ролі урядів та приватного сектору у професійній освіті є центральною темою для 

успішного виконання цих завдань. Із введенням ринкової економіки рівень розвитку, обсяг та 

потужність приватного сектора визначають відповідні ролі урядового та неурядового секторів у 

системі професійної освіти і навчання, та міру, до якої може бути запроваджена стратегія професійної 

освіти, що керувалась би попитом на ринку.  

Наприклад, у країнах з малоприбутковою економікою та слабким приватним сектором уряду 

доводиться відігравати важливу роль у фінансуванні та наданні навчальних послуг до того часу, поки 

приватний сектор не матиме можливості перебрати на себе більшу частку цього завдання. З іншого 

боку, у країнах з економікою середнього рівня, великим промисловим сектором та поширеною 

базовою освітою приватний сектор може взяти на себе більш активну роль. У країнах з економікою, 

що швидко зростає, та потужним приватним сектором існує тенденція віддавати більшу частину 

обов’язків щодо надання послуг професійної освіти приватному сектору і/або налагоджувати міцне 

регламентоване державно-приватне партнерство. 
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Підсумовуючи, можна сказати, що сьогодні роль уряду змінюється від прямого надання навчальних 

послуг до створення необхідних умов для забезпечення ефективної роботи ринків, заповнення будь-

яких існуючих недоліків за допомогою фінансових заохочень та відповідних ініціатив. Із зростанням 

участі приватного сектора у системі професійної освіти і навчання роль уряду все більше зводиться до 

підтримки, просування, сприяння, мотивації, фінансування, моніторингу та регулювання. Увага уряду 

переключається на управління системою професійної освіти в цілому у відповідності до спільно 

узгоджених політки та стратегій. У партнерстві з приватним сектором уряд надає загальні керівні 

принципи та законодавчу базу для навчання, розділяє процес прийняття рішень з соціальними 

партнерами, водночас, максимально залишаючи функцію надання послуг за непрямими або високо-

децентралізованими урядовими постачальниками послуг професійної освіти та навчання.  

Цей розподіл функцій та обов’язків залежить від тієї міри, до якої уряд готовий делегувати свої 

повноваження у якості основного гравця та постачальника послуг професійної освіти і навчання 

приватному сектору, а також тієї міри, у якій приватний сектор здатний та готовий взяти на себе цю 

роль. 

У минулому державний та приватний сектор виконували окремі завдання: початкове навчання для 

першого та навчання на виробництві для останнього. Однак, у сьогоднішньому середовищі, яке 

швидко змінюється, питання стоїть дещо інакше. Яким чином уряд та приватний сектор, з 

урахуванням відмінностей їхніх сфер інтересів та порівняльних переваг, можуть найкращим чином 

співпрацювати у якості партнерів, що доповнюють один одного, з метою забезпечення можливостей 

для навчання впродовж життя та покращення можливостей працевлаштування для робітників?iv 

Як зазначалося, саме в рамках цієї нової сучасної співпраці між урядом та приватним сектором 

фінансування професійної освіти і навчання повинно: 

 В першу чергу, забезпечувати достатні кошти для виконання політичних завдань професійної 

освіти. Іншими словами, необхідно забезпечити наявність достатніх коштів для 

функціонування системи професійної освіти і навчання; 

 По-друге (але у тісному зв’язку з попереднім пунктом), забезпечити, щоб методи 

фінансування відповідали політичним цілям професійної освіти, наприклад, шляхом 

заохочення приватного сектора (роботодавців) до участі у фінансуванні системи. 

Це означає, що методи і джерела фінансування системи професійної освіти і навчання є засобами для 

досягнення цілей. Іншими словами, засоби фінансування повинні обслуговувати політичні цілі. 

3. Міжнародний досвід фінансування професійної освіти та навчання 

Немає нічого дивного у тому, що стратегії фінансування та рівні підтримки вар’юються в залежності 

від країни відповідно до практик, що склалися історично, законодавчих положень, масштабів системи 

професійної освіти і навчання, рівня прямого залучення роботодавців, широти та обсягів навчальних 

програм. І хоча фінансування професійної освіти і навчання глибоко залежить від національного 

контексту і тому його не можна скопіювати з однієї країни до іншої, вчитися на досвіді інших країн 

можна і потрібно. Цей міжнародний досвід чітко вказує на те, що важливим є розуміння: 
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1) Необхідності балансу між політичними бажаннями та коштами, що є або можуть бути 
доступні для професійної освіти; 

2) Механізмів збору коштів для професійної освіти; 

3) Яким чином кошти розподіляються між постачальниками послуг професійної освіти і 
навчання; 

4) Яким чином (і які) зацікавлені особи моють вплив на обсяг, розподіл та використання 
коштів. 

Водночас, зростаюча потреба в актуальній професійній освіті і навчанні, яка пожвавлюється, 

наприклад, завдяки глобалізації, трансформації економіки тощо, створює ризик перевищити 

можливості звичних джерел фінансування (тобто, у більшості випадків, державного бюджету). З 

огляду на обмеження щодо державних видатків, урядам стає все складніше підтримувати рівень 

фінансування освіти і навчання, не кажучи вже про здійснення модернізації у цій галузі. У контексті 

фінансових обмежень щодо коштів, що доступні для системи професійної освіти і навчання, 

необхідно узгодити політичні амбіції та фінансові можливості. Нижче наводимо неповний перелік 

принципових питань, які, в залежності від відповіді на них, матимуть вплив на фінансування:  

1) Скільки повинно бути програм професійної освіти та якої тривалості вони повинні бути? 

2) Яку кількість студентів повинна обслуговувати система професійної освіти і з яким 

географічним охопленням? 

3) Чи повинна система професійної освіти і навчання мати соціальні зобов’язання, 

наприклад, сприяти інклюзії різних груп, таких як меншини та віддалені громади, 

шляхом забезпечення проживання, тощо? 

4) Чи повинен приватний сектор безпосередньо залучатись до надання послуг професійної 

освіти і навчання? 

5) Якими повинні бути програми в сенсі балансу між теоретичним та практичним 

навчанням? Програми викладання у навчальному закладі або програми учнівства на 

підприємствах? 

6) Яким чином професійна освіта і навчання (початкова професійна освіта) будуть 

пов’язані з ініціативами щодо навчання впродовж життя, такими як неперервне 

професійне навчання? 

7) Які супутні послуги, наприклад, профорієнтацію та консультування, допомогу з 

працевлаштуванням по закінченню навчання, навчання персоналу на робочому місці, 

дослідження та розвиток, заходи з розроблення стандартів та навчальних програм, 

публікації, розвиток управлінського потенціалу, розроблення та підтримку 

інформаційних систем тощо, повинна включати система професійної освіти і навчання? 

Наведений вище перелік не є вичерпним списком основних фінансових питань, і очевидно, що різні 

аспекти взаємопов’язані між собою і можуть поєднуватись у численні комбінації. Також не менш 

очевидно, що сучасна система професійно-технічної освіти України у тій чи іншій мірі передбачає 

надання зазначених вище послуг а, напевно, і інших. Однак, ці запитання ілюструють тісний зв’язок, 

що існує між політичними цілями та амбіціями професійної освіти та коштами, необхідними для 
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реалізації політичних зобов’язань. Політичним питанням також є те, до якої міри система професійної 

освіти та навчання може отримувати додаткові кошти за рахунок інших галузей, наприклад, за 

рахунок перерозподілу коштів з системи охорони здоров’я, або в межах системи освіти - від вищої 

освіти до професійної. 

Як зазначалося, кошти, доступні для професійної освіти і навчання, обмежені, і уряди постійно 

шукають способи, у які вони можуть: 

1) Мобілізувати невикористані ресурси шляхом:  

a) нарощування доходів з традиційних джерел; і/або 

b) диверсифікації джерел фінансування професійної освіти і навчання, тобто шляхом 

нарощування доходів з нетрадиційних джерел; або  

2) Підвищення ефективності використання існуючих ресурсів. 

Хоча уряди намагатимуться скористатися кожним з трьох варіантів, увагу слід зосередити на 

диверсифікації фінансування, оскільки саме у цьому способі закладені найбільший потенціал. 

У будь-якому національному контексті важливо розрізняти між тим, яким чином здійснюється 

залучення або збір коштів для професійної освіти та яким чином ці кошти розподіляються. Метод 

фінансування відрізнятиметься в залежності від органів, що здійснюють збір коштів, та структури 

професійної освіти і навчання. Застосовуються такі джерела фінансування:  

1) Використання загальних надходжень уряду, наприклад, податків та зборів. 

За допомогою такого загального джерела фінансування, кошти на професійну освіту і 

навчання виділяються з річного державного бюджету.   

2) Плата за навчання, що здійснюється роботодавцями або студентами/слухачами. 

Зазвичай це буде прямий платіж, що вноситься на користь окремого постачальника 

послуг професійної освіти і навчання. Роботодавці можуть оплачувати навчання їхнього 

працівника постачальником навчальних послуг, а учні можуть сплачувати реєстраційний 

внесок при зарахуванні на курс. У випадку державних закладів професійної освіти і 

навчання відкритим питанням може бути, чи буде їм дозволено (та до якої ступені) 

утримувати кошти, або ж кошти перераховуватимуться місцевим або центральним 

органам влади, і таким чином становитимуть частину загальних надходжень уряду. 

3) Збір коштів, призначених для професійної освіти та навчання. 

Прикладом таких коштів може бути введення податку на професійну освіту - наприклад, 

відрахування з фонду заробітної плати, коли роботодавці сплачують певний відсоток від 

їхнього загального зарплатного фонду у фонд навчання, кошти з якого розподіляються 

між постачальниками послуг професійної освіти і навчання у відповідності до 

поставлених завдань та визначених інструкцій. 

4) Ведення прибуткової економічної діяльності шляхом продажу продукції і/або послуг. 
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Кожний заклад професійної освіти може отримувати прибутки шляхом продажу 

продукції та послуг. З досвіду відомо, що важливо встановити правильний баланс між 

виробництвом та навчальним процесом. Заклади професійної освіти в першу чергу є 

навчальними, а не виробничими установами. Також важливо узгодити, яка частина 

отриманих прибутків може бути утримана навчальним закладом, замість передачі 

коштів центральному казначейству. 

У таблиці нижче наводяться можливі комбінації методів та джерел фінансування.  

 

Метод фінансування 

Підвищення надходжень з 
традиційних джерел 

Диверсифікація джерел 
фінансування, наприклад, 
доходи з нетрадиційних 
джерел 

Підвищення ефективності 
використання існуючих 
ресурсів 

Д
ж

е
р

е
л

о
 ф

ін
ан

су
ва

н
н

я 

Загальні джерела 
надходжень 

Підвищення податків та 
зборів 

_ 

Вдосконалення управління 
фінансами, що стосується 
як збору та розподілу 
коштів, так і їх 
використання 
(ефективність) 

Плата за 
професійну освіту і 
навчання 

_ 

Плата за навчання 
здійснюється 
студентами/слухачами та 
роботодавцями 

Вдосконалення управління 
послугами та продукцією 
професійної освіти 

Збір коштів на 
професійну освіту  

_ 
Введення податку на 
фінансування професійної 
освіти і навчання 

Створення ефективних 
механізмів збору та 
розподілу коштів 

Прибуткова 
економічна 
діяльність 

_ Продаж продукції та послуг 

Вдосконалення управління 
послугами та продукцією 
професійної освіти і 
навчання 

Примітка: Деякі поля залишені порожніми, оскільки не є релевантними.  

3.1. Підвищення надходжень з традиційних джерел - загальні джерела 

доходів 

З політичної точки зору підвищення податків та зборів виключно з метою покращення фінансування 

професійної освіти та навчання може бути неприйнятним. Громадяни та роботодавці 

заперечуватимуть проти зростання податкового тягаря і заявлятимуть, що (і) державного 

фінансування достатньо, (іі) воно потребує кращого управління (підвищення ефективності), (ііі) 

додаткові кошти необхідно шукати в існуючому державному бюджеті, наприклад, шляхом 

перерозподілу коштів між різними галузями, (iv) необхідно покращити систему оподаткування, що 

збільшить надходження до державного сектору, що, у свою чергу, дозволить виділити більше коштів 

на фінансування професійної освіти і навчання, або, (v) якщо частка неофіційного (тіньового) сектору 

економіки є значною, необхідно приділяти більше уваги і застосовувати більш дієві засоби для 
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оподаткування цього неофіційного сектору, який користується вигодами системи професійної освіти і 

навчання, але не робить свого внеску у її фінансування.  

Механізми розподілу коштів такі як податкові пільги (що охоплюють лише податки на прибуток 

фізичних та юридичних осіб, у тому числі податкові знижки та кредити), механізми субсидіювання, 

позикові та заощаджувальні схеми не призначені спеціально для професійної освіти і навчання, але, в 

основному, для неперервного професійного навчання, і, тому, не описуються у цьому документі. Із 

зміцненням зв’язку професійної освіти з ринком праці, як у контексті тіснішої співпраці з 

роботодавцями, так і у зв’язку з поширенням навчальних програм, що передбачають довгострокові 

стажування, податкові пільги стають помітним фактором для активізації участі роботодавців у системі 

професійної освіти і навчання.  

3.2. Підвищення ефективності використання існуючих ресурсів 

Загалом, ефективність системи професійної освіти і навчання залежить від успішності оптимізації 

співвідношення між витратами та результатами освіти і навчання. Іншими словами, коли цілі 

професійної освіти і навчання (а саме її результати) досягаються з використанням мінімальної 

кількості ресурсів. Державне фінансування професійної освіти і навчання традиційно не базується у 

достатні мірі на засадах справедливості та ефективності. Фінансові обмеження також можуть бути 

головною причиною, через яку уряди сьогодні відшукують можливості фінансового виграшу шляхом 

ініціатив з покращення ефективності. У цих пошуках підвищення доходів завдяки ефективності можна 

розрізнити два підходи: максимізацію результатів, виходячи з наявних коштів (простіше кажучи - 

більше професійної освіти за ті ж гроші); та традиційний погляд на економічну ефективність, тобто 

прагнення мінімізувати вхідні кошти (та ж сама освіта за менші гроші).   

Традиційні способи підвищення ефективності 

В реальних, що характеризуються обмеженими ресурсами, увага завжди приділяється покращенню 

ефективності управління системою професійної освіти та її фінансування. Прикладами підходів, що 

застосовуються є централізація та децентралізація. Це може виглядати, як суперечність, але 

насправді такий підхід містить дві паралельні ініціативи, а саме об’єднання системи професійної 

освіти і навчання під управлінням одного органу, наприклад, міністерства або іншого органу влади, і в 

той же час децентралізацію операційного управління нижчого рівня, наприклад на рівні навчальних 

закладів. Такий підхід часто реалізується у поєднанні з введенням нової сучасної структури 

управління, яка залучає соціальних партнерів до процесу прийняття рішень та до прямої участі у 

навчальному процесі. Це здійснюється шляхом створення національних рад або комітетів 

професійної освіти та правлінь навчальних закладів, а також шляхом застосування навчальних 

програм, що передбачають більшу кількість результатів навчання, які досягаються на базі 

підприємств роботодавців за допомогою систем стажування, виробничого навчання або учнівства. 

З метою більш ефективного використання ресурсів також застосовується злиття закладів професійної 

освіти для створення великих навчальних центрів. У Данії здійснили об’єднання центрів з підвищення 

кваліфікації при Міністерстві праці та традиційних професійних коледжів, підпорядкованих 

Міністерству освіти, і на їх базі утворили великі навчальні заклади під егідою Міністерства освіти. 
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Подібний підхід був застосований і в Естонії. Там відбулася реорганізація мережі закладів 

професійної освіти і навчання з метою створення великих центрів професійної підготовки. У період з 

1994 по 2003 рр. завдяки злиттю кількість державних закладів професійної освіти зменшилася з 77 до 

52. Очікується, що ці центри відіграватимуть ключову роль у задоволенні регіональних потреб у 

початковій професійній освіті, а також у вищий професійній освіті та неперервному професійному 

навчанню. Крім того, центри займатимуться наданням консультацій, здійснюватимуть аналіз ринку 

праці, розроблення навчальних програм та сприятимуть розвитку місцевих мереж.v 

У 2003 році Латвія розпочала процес передачі усіх закладів професійної освіти та навчання під 

керівництво Міністерства освіти і науки. В липні 2003 р. уряд прийняв рішення, що навчальні заклади, 

що підпорядковувались Міністерству добробуту, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству 

сільського господарства, повинні бути передані під керівництво Міністерства освіти і науки до липня 

2004 року. Об’єднання мало на меті створення єдиної системи професійної освіти і навчання, яка 

керувалась би спільними політичними цілями та отримала від злиття певні фінансові переваги.vi 

До інших аспектів, що можуть впливати на ефективність, належать розмір навчальної групи, 

співвідношення викладачів та студентів, спрощення адміністративних процедур, покращення 

використання приміщень та обладнання, наприклад, класних кімнат та майстерень, та інше. 

Звичайно, деякі з цих ініціатив безпосередньо пов’язані з якістю, тому, необхідно знайти баланс між 

ефективністю і міркуваннями якості. Як зазначалося вище, загальні завдання професійної освіти, такі 

як тривалість навчальних програм, розподіл між навчанням у класних кімнатах та майстернях, 

залучення представників приватного сектору до навчального процесу тощо, безсумнівно 

впливатимуть на вартість та, можливо, на ефективність професійної освіти і навчання. Також 

необхідно відзначити, що фінансування закладів професійної освіти відповідно до їхніх досягнень 

(результатів, виконання поставлених цілей тощо) сприяє ефективному використанню ресурсів краще, 

ніж фінансування, що розраховується, виходячи з вартості забезпечення освіти і навчання. Тісно 

пов’язаною з підходом до фінансування постачальників послуг професійної освіти і навчання на 

основі їхньої результативності є ступінь автономії, якою вони наділяються з метою здійснення 

якомога більш ефективного управління (відповідальність). Більшу частину витрат у професійній освіті 

складають витрати на виплату заробітної плати (ймовірно від 70 до 80 відсотків). Якщо 

постачальникам послуг професійної освіти і навчання відмовити у самостійному управлінні їхніми 

витратами на виплату заробітної плати (найм, відбір, призначення та звільнення працівників), на рівні 

навчальних закладів виникне "природний" ліміт переваг, яких можна очікувати від ініціатив з 

покращення ефективності.    

Ефективне управління фінансами професійної освіти і навчання пов’язане не тільки власне з 

аспектами професійної освіти і навчання, але і з системою управління державним сектором. 

Відповідно, підвищення ефективності частково залежить від ефективності методів управління у 

державному секторі. Це може стосуватися таких аспектів, як (і) спрощення структури - позбавлення 

від непотрібних рівнів управління; (іі) впровадження інформаційних технологій в управлінні всією 

системою; (ііі) спрощення адміністративних правил та процедур; та (iv) залучення зовнішніх 

постачальників послуг (аутсорсинг). 

Підвищення ефективності за допомогою моделей розподілення коштів  
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Спосіб, у який розподіляється державне фінансування, є дуже важливим інструментом регулювання. 

Він дає фінансуючому органу – незалежно від того, чи є він місцевим, центральним або охоплює 

обидва рівні – можливість спрямовувати усю систему професійної освіти і навчання у бажаному 

напрямку. Цього можна досягти, розробивши такі системи розподілення коштів, які б сприяли 

задоволенню потреб з підвищення ефективності. 

Методи державного фінансування (початкова професійна освіта і навчання) поділяються на дві великі 

категорії, а саме на дотації та схеми розподілу коштів за визначеними формулами. Однак, не завжди 

просто віднести ту чи іншу модель розподілу державного фінансування до певної категорії. У багатьох 

випадках, застосовувана модель поєднує у собі різні елементи, наприклад, при розрахуванні 

фінансування на основі кількості учнів денної форми навчання, але із додаванням регулярної виплати 

на обладнання або адміністративні витрати.  

До того ж, фінансовані державною заклади професійної освіти і навчання працюють у різних умовах і 

включають у себе заклади початкової професійної освіти, навчальні центри, що пропонують програми 

як загальної, так і професійної освіти, та заклади, що пропонують професійне навчання та програми 

неперервного професійного навчання. Класифікація також ускладнюється тим, що у деяких випадках 

з державного бюджету фінансуються різні системи надання послуг професійної освіти і навчання, та 

для кожної із систем можуть застосовуватися різні критерії розподілу коштів.  

Дотації 

Традиційно розподіл державного фінансування серед постачальників послуг професійної освіти і 

навчання відбувається за допомогою дотацій. Основним завданням професійної освіти і навчання є 

забезпечити отримання студентами певного мінімального рівня базових послуг професійного 

навчання. У кожному фінансовому періоді (зазвичай це фінансовий рік) постачальник послуг 

професійної освіти і навчання отримує дотацію на реалізацію певної кількості програм для певної 

кількості студентів. У відповідності з дотаційною моделлю заклади професійної освіти час від часу 

також отримуватимуть спеціальне цільове фінансування для вкладання у матеріально-технічну базу 

(нове обладнання і/або майстерні, класні кімнати). На відносну вартість надання послуг професійної 

освіти впливатиме ряд місцевих чинників, таких як вартість надання послуг, вид, обсяг та специфіка 

навчальної програми. Ці чинники можуть враховуватися при застосування дотаційної моделі 

фінансування.    

Схеми розподілу фінансування за визначеними формулами 

Існує широкий та різноманітний спектр схем розподілу коштів за визначеними формулами. Основний 

принцип полягає у тому, що фінансування базується на ряді чинників (елементів), які в сукупності 

визначають загальну суму, що виділяється. Такі формули враховують окремі чинники, наприклад, 

зарплатню викладачів, навчальні матеріали в рамках програми, категорію учнів, транспортні витрати, 

адміністративні витрати та витрати на технічне обслуговування тощо, і визначають загальну суму, що 

буде виділена. Елементи можуть відрізнятися в залежності від моделі і можуть означати учбову групу 

(класна кімната та майстерня), студента (окремого студента або у перерахунку на кількість студентів 

денної форми), навчальні програми (за типом). Відповідно, кожний елемент визначається різними 
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чинниками. Наприклад, у штаті Делавер (США) використовується модель, що базується на учбових 

одиницях. Учбовою одиницею, яка є джерелом фінансування, умовно вважаються кожні 20 студентів, 

незалежно від навчальної програми, а 27 000 учне-хвилин на тиждень вважаються половиною 

учбової одиниці. 

У поєднанні з деякими із зазначених формул застосовуються середньозважені коефіцієнти вартості. 

Одиниця може бути збільшена або зменшена за допомогою присвоєння відповідного коефіцієнта. 

Наприклад, учню, який потребує особливої уваги може бути присвоєна вага вище 1, що забезпечить 

додаткове фінансування, яке покриє додаткові витрати на його навчання. Такі коефіцієнти також 

можуть застосовуватись для визнання різної вартості програм професійної освіти і навчання - 

наприклад, програма підготовки зварника може бути дорожчою за підготовку маляра. 

Все більш розповсюдженим стає фінансування з розрахунку на кількість учнів. Крім країн ЄС, таке 

фінансування було впроваджене у деяких країнах Східної Європи та зараз впроваджується у деяких 

країнах Центральної Азії. 

Моделі фінансування за результативністю 

Деякі схеми розподілу коштів можуть бути пов’язані з участю учнів у програмах певних галузей і/або 

результативністю, наприклад, часткою учнів, що випускаються із закладу. Наголос у схемах 

фінансування за результативністю може прив’язуватись до цілого ряду чинників, у тому числі 

політичних бажань покращити якість навчання, відповідальності постачальника послуг за навчання, 

або реагування на потреби місцевого ринку праці і/або зростання кількості випускників. У поєднанні з 

іншими моделями розподілу коштів, фінансування за результативністю або заохочувальне 

фінансування може призначатись за умови відносної успішності певного постачальника послуг 

професійної освіти та навчання або враховувати рівень працевлаштування випускників у регіоні та 

здатність адаптувати навчальні програми до потреб ринку праці.  

Прив’язка розподілу коштів до "продукту" (та навіть до результату) здається цікавим варіантом для 

органів управління, що формують політику системи професійної освіти і навчання. Однак важливо 

переконатись, що постачальники послуг професійної освіти і навчання дійсно здатні виконати 

встановлені вимоги щодо результативності або заохочення. Наприклад, формула за 

результативністю, яка винагороджує заклади професійної освіти, що пропонують навчальні програми, 

на які існує великий попит на ринку праці, також повинна передбачати підтримку закладів (або 

регіону), які намагаються змінити свої програми у відповідності до потреб ринку. Кількість наявних 

робочих місць у містах часто є більшою за кількість учнів. А місце розташування, розмір або кількість 

підприємств може більше впливати на виконання критеріїв результативності/заохочення, ніж власне 

на навчання/підготовку. Нерозуміння таких особливостей може призвести до того, що деякі 

постачальники послуг професійної освіти і навчання не матимуть достатніх коштів або можливостей 

для зміни своїх навчальних програм і, відповідно, не зможуть скористатися перевагами, що 

пропонують заохочувальні схеми фінансування, або схеми на основі результативності. В цілому це 

може змінити систему професійної освіти і навчання у небажаному напрямку, оскільки така схема 

може більше сприяти великим навчальним закладам, або тим, що розташовані в урбанізованій 

місцевості.  



11 

 

3.3. Диверсифікація джерел фінансування - плата за навчання 

Диверсифікація джерел фінансування професійної освіти і навчання, наприклад, шляхом підвищення 

доходів з нетрадиційних джерел, таких як введення плати за навчання, що вноситься студентами 

і/або роботодавцями, може забезпечити лише мінімальну частку необхідних коштів. Зрозуміло, що 

студенти не можуть фінансувати свою освіту і навчання - це занадто дорого. Деякі роботодавці могли 

б оплачувати навчання необхідних їм робітників, але платити можуть не всі роботодавці. В результаті 

виникає дефіцит кваліфікованих робітників та немобільний ринок праці. Якщо прив’язувати 

фінансування до окремих навчальних програм або окремих роботодавців, це призведе до дуже 

фрагментованої системи професійної освіти, яка не зможе забезпечити результатів, що вимагаються в 

сучасних умовах. При цьому система професійної освіти на основі учнівства на підприємстві 

розподіляє витрати за навчання між урядом та роботодавцями в рамках добре структурованої 

системи. Це вказує ту ступінь, у якій роботодавці будуть готові інвестувати в актуальну та доцільну 

систему професійної освіти і навчання. 

3.4. Диверсифікація джерел фінансування - збір коштів на професійну 

освіту і навчання 

Протягом останніх 10 років у багатьох країнах були введені податки, призначені для фінансування 

професійної освіти і навчання. У додатку 1 наводиться неповний перелік країн, у яких було введено 

такий податок. І хоча цей перелік неповний, з нього видно, що такі податки стають важливим засобом 

фінансування професійної освіти і навчання. 

Запроваджені системи оподаткування значно відрізняються одна від одної за тим, хто сплачує ці 

податки, за розміром внесків, за способом розрахунку платежу тощо. Схеми оподаткування стали 

важливим джерелом фінансування професійної освіти і навчання (а також програм неперервного 

професійного навчання) як у навчальних закладах, так і на підприємствах. Основний принцип, що 

об’єднує ці схеми, полягає у тому, що "платить той, хто отримує вигоду". Інший аргумент на користь 

таких схем полягає у тому, що уряди відчувають, що завдяки фінансовій участі підприємств зросте 

їхній інтерес у системі професійної освіти і навчання, який спонукатиме їх приділяти більше уваги 

вдосконаленню кваліфікацій їхніх працівників та підвищить їхню конкурентоздатність. Відрахування з 

фонду заробітної плати є також привабливими для урядів, оскільки вони являють собою захищене 

джерело фінансування навчання, та дають засоби для мобілізації коштів, які в іншому випадку були б 

недоступні для державного сектору. Іншими словами, диверсифікація джерел фінансування шляхом 

використання нетрадиційних джерел може принести у професійну освіту і навчання значні додаткові 

ресурси. 

Можна виокремити дві різні моделі відрахувань з фонду заробітної плати. У традиційній схемі 

роботодавці оподатковуються з метою фінансування навчання, що здійснюється державними, 

напівдержавними і/або приватними постачальниками послуг професійної освіти і навчання. Ці схеми 

базуються на відрахуванні 1-3% з загального фону заробітної плати кожного роботодавця. Дрібні 

роботодавці, що мають менше п’яти або десяти працівників та державні роботодавці можуть бути 

звільнені від цього податку, оскільки вартість збору податку з малих роботодавців може 
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перевищувати отримувані надходження. Деякі державні роботодавці можуть бути звільнені від 

такого збору, оскільки вони фінансуються за державні кошти. Зібрані таким чином кошти 

спрямовуються у відповідний національний фонд освіти і навчання, з якого, у свою чергу, у 

відповідності до політик та правил розподіляються серед постачальників послуг професійної освіти і 

навчання.   

Мал. 1: Типи податків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Richard K. Johanson, “Diversifying Sources of Financing Vocational Training: A Set of Training Modules,” Training Policy and 
Program Development Branch, ILO, Geneva. 1996. 

 

В інших методах податок з фонду заробітної плати пов’язаний з заохочувальними схемами. Завдяки 

цим схемам роботодавці отримують дотації або повернення податків, або різні форми звільнення від 

сплати податків пропорційно до обсягів навчання, яке проходять їхні працівники. Перевага цієї схеми 

полягає у тому, що податки більш прямо використовуються на заохочення роботодавців до 

впровадження програм навчання без відриву від виробництва, які можуть пройти акредитацію, або 

підвищення кваліфікації їхніх працівників шляхом оплати їхнього навчання в акредитованому закладі, 

а потім отримати повернення сплачених податків (до 100 відсотків). Цей підхід, на нашу думку, 

найкраще підходить для сприяння розвитку навчання без відриву від виробництва та, у меншій мірі, 

для програм професійної освіти і навчання.  

Фінансування навчання роботодавцями 

Пряме фінансування навчання Збори на фінансування навчання 

Збори з зарплатні Збори за результатами 

(виробництво або контракти) 

Схеми одержання 

доходів 

Заохочувальні схеми 

Звільнення Розподіл Добровільні Нормативні 

Відшкодування 

витрат 

Податкова 

дотація 

Повернення 

податків 
Податкові 

пільги 
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3.5. Диверсифікація джерел фінансування - прибуткова економічна 

діяльність 

Очевидною (новою) можливістю у сфері диверсифікації джерел фінансування професійної освіти і 

навчання є можливість отримувати прибуток від різних видів діяльності, таких як продаж продукції та 

послуг. 

Прибуткову економічну діяльність (ПЕД) можна поділити на такі категорії: 

1) Короткі навчальні курси та інші послуги, такі як оцінка потреб у навчанні, розробка 

посадових інструкцій тощо; 

2) Виробництво товарів у майстернях, у тому числі послуги лабораторій (аналізи та 

дослідження), або виробництво прототипів; та 

3) Оренда приміщень та обладнання. 

При веденні ПЕД виникає ряд політичних та правових питань. Очевидно, що ці труднощі та способи їх 

подолання залежатимуть від національних особливостей, тому ми можемо розкрити їх лише в 

загальних рисах. 

Приналежність отриманих коштів 

До якої міри постачальник послуг професійної освіти і навчання повинен мати можливість утримувати 

зароблені кошти? Ситуація може відрізнятися - від повного збереження постачальником усіх 

зароблених коштів, до передачі усіх коштів центральним органам влади, які потім розподіляють їх 

серед закладів професійної освіти і навчання, при чому це необов’язково означає, що кошти 

повернуться саме тому постачальнику, який їх заробив. Якщо навчальні заклади не мають можливості 

утримати зароблені кошти, вони не бажатимуть займатися прибутковою економічною діяльністю у 

повну силу. 

Постачальник послуг професійної освіти і навчання як юридична особа 

У деяких європейських країнах постачальників послуг професійної освіти і навчання спонукають і 

мотивують до заробляння грошей шляхом продажу продукції та послуг. У деяких випадках зароблені 

кошти відраховували з державних субсидій для окремих навчальних закладів. Це знижувало 

мотивацію закладів щодо розвитку потенціалу ведення власної прибуткової діяльності. Сьогодні 

виробництво товарів та послуг є постійною частиною діяльності закладів професійної освіти та 

навчання. Крім того, воно інтегроване у навчальний процес.  

У східноєвропейських країнах, у яких відбуваються освітні реформи, практичним бар’єром, що 

перешкоджає здійсненню прибуткової економічної діяльності є відсутність можливості для 

навчальних закладів виступати у якості фінансової юридичної особи, наприклад, мати власний 

банківський рахунок. Іншою перешкодою є неможливість скористатися коштами, призначеними для 

здійснення прибуткової економічної діяльності, у комерційних цілях, які не були закладені завчасно. 
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Також, при провадженні діяльності в умовах все більш ринкової економіки незрозумілими були 

відповідальність та гарантійні зобов’язання щодо продукції та послуг. 

Відповідно, існує потреба адаптувати законодавчу базу таким чином, щоб дозволити постачальникам 

послуг професійної освіти і навчання здійснювати прибуткову економічну діяльність і дозволити їм 

самостійно розпоряджатися заробленими коштами без жодних відрахувань з урядових дотацій.  

Різні можливості здійснення прибуткової економічної діяльності 

Не усі постачальники послуг професійної освіти і навчання матимуть однаковий потенціал для 

отримання прибутку, що спричиняється, серед іншого, такими взаємопов’язаними чинниками: 

 Актуальність пропонованих ними програм професійної освіти в контексті здійснення 

прибуткової економічної діяльності; 

 Наявні приміщення (класні кімнати, майстерні, лабораторії, бібліотека, їдальні, зали для 

конференцій тощо); 

 Наявне обладнання (різноманіття та якість обладнання/машин/ручних інструментів та їх 

мобільність); 

 Компетентність працівників (підприємницька компетентність керівництва. Чи можуть 

працівники забезпечити виробництво для ринку?); 

 Ситуація на місцевому ринку.  

Для того, щоб вести прибуткову економічну діяльність, постачальники послуг професійної освіти і 

навчання повинні володіти необхідною кваліфікацією, наприклад, вмінням визначати вартість своїх 

послуг або продукції з використанням звичайних методів калькуляції (з урахуванням вартості 

обладнання, матеріалів, комунальних послуг, оплати праці персоналу (викладачів/майстрів 

виробничого навчання), зносу (обладнання та приміщень), управлінських та накладних витрат тощо). 

Це може здаватися банальним, але досвід показує, що цей елемент не можна випускати з поля зору, 

що означає, що навчальні заклади, які серйозно планують зайнятися прибутковою діяльністю, 

повинні мати відповідні людські ресурси, які здійснюватимуть управління цією діяльністю.   

У більшості випадків прибуткова економічна діяльність постачальників професійної освіти і навчання 

пов’язана з профілем навчального закладу, тобто така прибуткова діяльність є природнім 

продовженням їхньої звичайної діяльності. Відповідно, постачальники послуг професійної освіти не 

наважуються займатися прибутковою діяльністю у галузях, що є сторонніми по відношенню до їхньої 

звичайної діяльності та можливостей. Якщо постачальники започаткують комерційну діяльність, яка 

не є природною частиною або природним продовженням їхньої діяльності у галузі професійної освіти 

і навчання, вони ризикують приділяти забагато уваги цій комерційній діяльності за рахунок своїх 

звичайних навчальних обов’язків.   

Баланс між навчальною та прибутковою діяльністю  
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Введення прибуткової економічної діяльності створить нові зобов’язання для постачальників послуг 

професійної освіти і навчання. Разом зі своїми навчальними зобов’язаннями постачальникам також 

доведеться докладати зусиль для отримання доходів, що може переключити їхню увагу у бік 

фінансових інтересів за рахунок інтересів навчальних. Чим вищі очікування від прибуткової 

діяльності, тим більший ризик, що центр уваги навчальних закладів зміститься з навчальних 

зобов’язань у бік виробництва. В Україні одним із видів прибуткової економічної діяльності є 

стажування студентів на підприємствах. Роботодавці оплачують роботу учнів на їхніх підприємствах. 

Часто ця оплата розділяється між закладом профтехосвіти та учнем у співвідношенні 50:50. 

Директори навчальних закладів зазначали, що у деяких випадках їм доводиться планувати 

стажування студентів у той час, коли це зручно підприємству, а не коли це доречно відповідно до 

навчальної програми. Це приклад ситуації, коли фінансові міркування переважають над навчальними 

зобов’язаннями.   

Участь працівників у прибутковій економічній діяльності 

Участь викладачів та працівників навчального закладу у прибутковій економічній діяльності слід 

планувати після звичайних робочих годин (понаднормовий час) і/або вона вимагатиме додаткових 

зусиль. Це дасть викладачам та працівникам, що беруть участь у цій діяльності, можливість отримати 

надбавку до зарплатні або преміальні. Керівництву доведеться встановити баланс між участю 

викладачів та працівників у цій діяльності та їх звичайними обов’язками. Керівництво також повинно 

бути готове стикнутися з потенційною проблемою, якщо не усі викладачі та працівники матимуть 

можливість або володітимуть необхідними кваліфікаціями для того, щоб брати участь у прибутковій 

економічній діяльності, і таким чином не зможуть скористатися супутніми фінансовими вигодами. 

Наприклад, може статися, що адміністративний та обслуговуючий персонал не зможе брати участь у 

прибутковій діяльності і, відповідно, не отримає додаткової фінансової винагороди. Без належної 

уваги з боку керівництва це може призвести до напруженої ситуації  у колективі і зашкодити роботі 

навчального закладу. 

Конкуренція з роботодавцями 

Як зазначалося у вступній частині, важливим елементом модернізації систем професійної освіти і 

навчання є тісна співпраця з зацікавленими особами (роботодавцями). Готовність роботодавців 

інвестувати час та ресурси у співпрацю з постачальником послуг професійної освіти і навчання і, що не 

менш важливо, брати фінансову участь у системі професійного навчання, може зникнути, коли вони 

відчують результати активної діяльності навчальних закладів на ринку і конкуренцію з їхнього боку. 

Великі компанії не відчують "загрози" з боку навчальних закладів, що займаються прибутковою 

економічною діяльністю, але малі підприємства (або приватні підприємці) можуть дійти висновку, що 

навчальні заклади, що фінансуються державою, є нечесними конкурентами. 

Скільки можна заробити? 

З досвіду нових країн-членів ЄС та країн-кандидатів на приєднання відомо, що навчальні заклади 

професійної освіти можуть заробити від 5 до 15 відсотків їхнього загального бюджету за рахунок 

продажу продукції та послуг.vii З бесід з директорами українських закладів профтехосвіти ми 
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зрозуміли, що шляхом прибуткової економічної діяльності вони можуть заробляти від 30 до 40 

відсотків від свого загального бюджету. Можливо, такий рівень доходів не є реалістичним для 

більшості постачальників послуг професійної освіти і навчання, а лише для тих закладів, які 

знаходяться у вигідних умовах для ведення власної прибуткової економічної діяльності. 

Це означає, що реалістичні очікування щодо можливих розмірів доходів від прибуткової економічної 

діяльності, ще необхідно встановити. Центральним органам влади необхідно визнати, що підхід із 

однаковими очікуваннями для всіх не є рекомендованим. Очікування від прибуткової діяльності 

повинні відповідати місцевим умовам та можливостям. 

4. Український досвід фінансування профтехосвіти 

Цей розділ не є докладним описом української системи фінансування профтехосвіти. Замість цього, 

даний розділ базуватиметься на даних, що вже були описані у документах різних проектів ЄС та 

ЄФО.viii 

Український уряд доручив Європейському фонду освіти (ЄФО) провести аналіз сучасної (2004 р.) 

системи фінансування профтехосвіти в Україні та надати відповідні рекомендації. Аналіз виявив три 

основні проблеми: 

"По-перше, було виявлено недостатність коштів, що спричинена нестабільністю системи 

фінансування. Збільшені обсяги державного фінансування навряд чи зможуть повністю заповнити 

пробіли, що були викликані роками недбалого ставлення. Враховуючи нинішній рівень фінансового 

забезпечення, фінансові можливості даної системи не дозволяють їй самостійно пройти шлях 

реформування. У зв’язку з цим особливого значення набуває фінансова підтримка з боку 

роботодавців. Для МОН було б доцільним запросити роботодавців до діалогу стосовно можливих 

способів їхньої участі у фінансуванні системи ПТО. Їхня пряма фінансова участь допоможе підвищити 

зацікавленість і відданість рішенню питань в галузі професійного навчання. "Після багатьох років 

занедбання переобладнання і технічне утримання професійних навчальних закладів у фінансову 

відношенні являє собою геркулесове завдання, яке потребуватиме особливої уваги і при вирішенні 

якого неможливо буде обійтись без допомоги підприємств". 

По-друге, незважаючи на те, що система ПТО страждає від хронічного недофінансування, управління 

її фінансовими ресурсами та особливо рентабельність надання послуг профтехосвіти необхідно 

піддати критичній оцінці. З метою підвищення рентабельності та фінансової доцільності критичному 

погляду та реформуванні також повинні підлягати учбові плани, кількість пропонованих навчальних 

програм, можливе коштовне дублювання функцій всередині системи та між системами забезпечення 

ПТО та педагогічними практиками. Більше того, спостерігається розтрата наявних незначних ресурсів, 

наприклад, електроенергії та комунальних послуг, що викликана використанням застарілого 

обладнання, недбайливим особистим ставленням, дорогими управлінськими процедурами та 

високим ступенем укомплектування штатів. "З метою підвищення рентабельності і фінансової 

доцільності рішення фінансових проблем повинно відбуватися паралельно глибинному перегляду 

усієї системи фінансового управління. На усіх етапах процесу реформування важливо слідкувати за 

тим, щоб прийняття рішень базувалось на достовірній інформації і покладалось на інформаційну 
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систему, здатну надавати дані, які б сприяли здійсненню рентабельного управління і моніторингу 

ходу реалізації реформ".     

По-третє, що не менш важливо, як механізми фінансування, так і механізми розподілення коштів 
зазнають тиску у зв’язку з необхідністю впровадження принципів рентабельності і реформування 
системи ПТО, спрямованого на її децентралізацію. Очевидно, що успіх реформування системи ПТО 
шляхом її децентралізації та делегування повноважень регіональним органам управління у великій 
мірі залежить від розвитку фінансових структур і механізмів. Система державного замовлення у 
рівній ступені є інструментом фінансування системи профтехосвіти та інструментом її планування. 
Через її тісний зв’язок з фінансуванням системи ПТО будь-які зміни у цій системі повинні відбуватися 
одночасно з введенням нових інструментів розподілу фінансових коштів.  

Система державного замовлення не володіє потенціалом, який може задовольнити потреби в галузі 

навчання за допомогою наявних фінансових механізмів. В одному з попередніх оглядів ЄФО йшлося 

про необхідність проведення подальших досліджень з питань функціонування системи державного 

замовлення і ступені її придатності у якості методу фінансування системи ПТО, що пройшла етап 

реформування. "У зв’язку з цим необхідно переглянути порядок розподілу повноважень та 

фінансових процедур між МОН, МЕЄІ та МФ, щоб у кінцевому результаті досягти підвищення 

рентабельності, прозорості у розподілі коштів та раціоналізації відповідних процедур".   

У цьому розділі ми будемо відштовхуватись від окреслених вище проблем та обговоримо кілька 

додаткових важливих аспектів, що згадувались у попередніх розділах. 

Майже у всіх країнах ЄС роботодавці у той чи інший спосіб беруть участь у безпосередньому 

фінансуванні професійної освіти. Навряд чи було б можливо віднайти достатню політичну волю для 

того, щоб збільшити фінансування професійної освіти до належного рівня. Відповідно, існують два 

можливих шляхи - по-перше, підвищення ефективності усієї системи. Це пов’язано з питанням 

розподілу та використання коштів. По-друге, пошук нових можливостей фінансування, що пов’язано з 

питанням знаходження нових фінансових джерел.  

Ефективність - система державного замовлення 

Будь-який приріст ефективності буде пов’язаний з подальшим розвитком системи у напрямку 

децентралізації та орієнтації на попит. Тому, важко назвати галузі, у яких можна досягти великого 

приросту ефективності. Тим не менше, навіть незважаючи на подальші ініціативи, спрямовані на 

модернізацію та децентралізацію, ефективність може бути покращена шляхом ретельного перегляду 

існуючих норм та процедур з метою спрощення системи та створення нових та швидших процедур. 

Такі ініціативи, спрямовані на підвищення ефективності, призведуть до економії, але буде важко 

перетворити зекономлені ресурси на покращення якості і/або результативності. Частково через те, 

що адміністративних покращень можна досягти у сферах, які не є прямо пов’язаними з навчанням та 

викладанням. Відповідно, такі адміністративні заощадження повинні супроводжуватись 

впровадженням нових адміністративних або управлінських завдань, які підтримають процес 

модернізації. 
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Можна розглянути іншу ініціативу з підвищення ефективності, що більш прямо пов’язана з 

навчальним процесом, а саме перегляд співвідношення учень/вчитель. Однак, це навряд чи 

призведе до значної економії. Більш перспективними методами були б: 

 Обмеження кількості спеціалізацій, що могло б призвести до зменшення кількості 

викладачів/майстрів виробничого навчання; 

 Обмеження закладами профтехосвіти кількості своїх навчальних програм лише до тих 

професій, що можуть підтримувати одна одну у сенсі спільного використання майстерень, 

навчальних матеріалів, обладнання та особливо вчителів/майстрів; 

 Закриття неефективних ПТНЗ. 

Немає сумнівів у тому, що утримувати систему державного замовлення буде важко, оскільки вона 

перешкоджатиме намаганням зробити систему профтехосвіти більш чутливою до соціальних потреб 

та потреб ринку праці. Буде необхідно розробити нову модель розподілення державного 

фінансування, яка краще відповідатиме потребам та підтримуватиме систему профтехосвіти, що 

орієнтується на попит. 

Необхідно оцінити актуальність та фінансову вигідність таких ініціатив. Однак, поєднання ініціатив, 

спрямованих на покращення ефективності, не зможе компенсувати недофінансування, і тому 

необхідним є залучення коштів з інших джерел. 

Залучення коштів від прибуткової економічної діяльності - деякі спостереження 

ПЕД є джерелом фінансування, яке використовується вже протягом кількох років, але його обсяги та 

вплив на систему профтехосвіти досі не вивчені. Тому, зазначене слід сприймати лише як 

спостереження для обміркування. 

Важливо розуміти, що постачальники послуг профтехосвіти матимуть цілком різні можливості для 

одержання доходів. Ці можливості визначаються певними чинниками, зокрема, такими як: 

 Профіль навчального закладу - деякі професії більше підходять для ведення ПЕД, ніж інші. 

ПТНЗ, що готують робітників харчової галузі, матимуть можливість прямо продавати свої 

послуги місцевій громаді, наприклад, шляхом продажу їжі, надання ресторанних послуг, 

обслуговування заходів (весілля, дні народження і т.п.) тощо, у той час як з іншими 

професіями, такими як, скажімо, слюсар або токар, вийти на ринок буде складніше; 

 Іншим важливим фактором є контроль над усім циклом виробництва. У деяких професіях 

ПТНЗ не зможуть здійснювати повноцінне виробництво продукції або послуги, просто через 

відсутність необхідної матеріально-технічної бази. Це означає, що деяким постачальникам 

послуг профтехосвіти доведеться обмежитись виробництвом проміжної продукції або послуг. 

Наприклад, ПТНЗ може мати можливість виробляти колеса для велосипедів, але не самі 

велосипеди. Така ситуація вимагатиме від керівництва навчальних закладів налагоджувати 

співпрацю з підприємствами, які купуватимуть їхню продукцію, або  намагатися продавати 

продукцію на географічно більшому ринку; 
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 Природно, підприємницька компетентність керівництва та готовність працівників 

користуватися можливостями ПЕД. 

Деякі постачальники послуг профтехосвіти можуть відхилитися від видів ПЕД, що є природнім 

продовженням їхнього існуючого профілю, з метою отримання фінансової вигоди від нових 

можливостей, що пропонують інші види ПЕД. Це може означати, що пропонований набір професій 

більше не належатиме до одного кластеру або групи професій. Через це може бути складніше 

користуватися перевагами можливого спільного використання навчальних приміщень та 

викладачів/майстрів, які можуть викладати різні дисципліни в межах тієї ж групи професій. Якщо у 

навчальному закладі готують автомеханіків, слюсарів, токарів та зварників, студенти різних 

спеціальностей можуть користуватися спільними навчальними приміщеннями та послугами 

викладачів/майстрів, що викладають загальні предмети, пов’язані з металообробкою. Якщо такий 

ПТНЗ з метою ведення ПЕД вирішить додати до свого профілю професії харчової галузі, йому 

доведеться передбачити навчальні приміщення, викладацький склад та контакти з роботодавцями 

для ширшого кола професій. 

Чим більшу частку свого загального бюджету ПТНЗ заробляють завдяки власній ПЕД, тим 

вразливішою стає система профтехосвіти до коливань бізнес-ринку (на національному та місцевому 

рівні) та залежною від бізнесових умінь керівництва. Державне фінансування - важливий інструмент 

управління системою профтехосвіти. Чим більшу частину бюджету ПТНЗ формує ПЕД, тим менше 

можливостей матиме уряд для використання фінансування для регулювання системи.  

На рівні системи профтехосвіти це може зашкодити довгостроковим досягненням політики 

профтехосвіти. Як вже зазначалося, постачальники послуг профтехосвіти можуть більше зосередитись 

на ПЕД і розвивати свої заклади (повністю або частково) у такому напрямку, що дозволить 

отримувати якомога вищі прибутки, але який при цьому може не співпадати з потребами ринку 

праці. Іншими словами, те, що добре для фінансів ПТНЗ, не обов’язково добре для ринку праці. Якщо 

навчальний заклад наповнює 40% свого бюджету за рахунок послуг у галузі харчування та утримання 

хостелу, він може прагнути утримувати цей рівень, або навіть інвестувати у ці напрямки, у той час як 

ринку праці потрібні автомеханіки та оператори машин легкої промисловості. 

Відповідно, центральним органам рекомендується пересвідчитись, що фінансування профтехосвіти є 

максимально надійним, що, серед інших речей, означає, що частка доходів від ПЕД у бюджетах ПТНЗ 

залишається на розумному рівні. Яким є цей розумний рівень, визначити важко. Однак, 30-40% від 

загального бюджету закладу видаються небезпечно високим рівнем.   

ПЕД є цінним джерелом фінансування профтехосвіти. Однак, для центральних органів влади було б 

розумним здійснювати регулювання з метою заохочення навчальних закладів до ведення ПЕД, а 

також для спрямування її у необхідному напрямку. Зрозумілі та недвозначні правила та норми 

(особливо - небюрократичні процедури) заохочуватимуть до здійснення ПЕД та, водночас, 

сприятимуть утриманню такої діяльності на рівні, що гарантуватиме належну увагу навчальному 

процесові. 

Фінансова участь роботодавців 
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Ще одним джерелом фінансування профтехосвіти, яке ще не використовується, є пряма фінансова 

участь роботодавців. Проте це джерело за важливістю є наступним після державного фінансування, і 

тому його необхідно розглянути. Немає сумнівів, що роботодавці опиратимуться необхідності своєї 

фінансової участі у профтехосвіті. 

У зв’язку з тим, що у європейських країнах моделі залучення коштів роботодавців значно 

відрізняються між собою і іноді таке фінансування не є очевидним, важко скласти детальний огляд 

їхніх внесків. Незважаючи на це, можна стверджувати, що практично у всіх європейських країнах 

можна побачити, що роботодавці, у тій чи іншій мірі, беруть участь у фінансуванні професійної освіти. 

У Додатку 1 наводиться неповний огляд різних способів, яким чином роботодавці беруть участь у 

фінансуванні профтехосвіти. 

Для того, щоб здійснити необхідну модернізацію української системи профтехосвіти, буде необхідно 

налагодити фінансову участь роботодавців. Наскільки нам відомо, на початку 2000-х рр. МОН 

пропонувало ввести податку з прибутку роботодавців у розмірі 1-2%, який би використовувався на 

користь профтехосвіти. Пропозиція щодо введення такого податку у поєднанні зі створенням фонду 

освіти і навчання варта подальшого вивчення. На відміну від підвищення податків, перевага моделі із 

застосуванням збору та  навчального фонду, на думку роботодавців, полягає у тому, що податок 

використовується цілеспрямовано на профтехосвіту, а роботодавці, завдяки своїй участі у керівній 

структурі навчального фонду, матимуть вплив на управління та використання коштів.  

Як зазначалося вище, застосовуються різні варіанти податків на професійну освіту, і у Додатку 2 

наводиться перелік країн, які запровадили такий збір. У зв’язку з тим, що модель фінансування 

професійної освіти у країнах ЄС розвивалася протягом кількох століть, такі податки тут 

впроваджуються рідше, ніж у країнах, система професійної освіти яких розвивалася протягом 1990-

2000-х рр.   

5. Датська модель фінансування з розрахунку на кількість студентів – 

Фінансування за таксиметричним принципом  

У цьому розділі йдеться про датську модель фінансування на основі виділення державних коштів 

закладам професійної освіти і навчання. Вона є прикладом моделі фінансування з розрахунку на 

кількість студентів.  

Система професійної освіти і навчання Данії – це система учнівства на основі дуального принципу 

підготовки. Тобто навчання відбувається як у роботодавця (з яким учень підписав угоду про роботу і 

навчання), так і в установі професійної освіти і навчання. Програми професійної освіти і навчання 

можуть тривати від півтора до п’яти років, але зазвичай тривають 3,5-4 роки. Дві третини процесу 

навчання відбувається на робочому місці, а іншу третину навчання надають самоврядні заклади 

професійної освіти і навчання. З фінансової точки зору це означає, що система професійної освіти 

Данії фінансується із наступних джерел: 

1. Внески роботодавця: 

а) Оплата праці учня; 
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б) Схема компенсацій, що фінансується через систему оподаткування; 

2. Державна фінансова підтримка закладам, що надають професійну освіту (таксиметрична 

та дотаційна схема фінансування) та студентські гранти; 

3. Прибуткова економічна діяльність на рівні постачальника освітніх послуг. 

 

Як державне фінансування, так і фінансове управління повинні відповідати вимогам ефективного 

розподілу коштів з різних джерел, а також вимогам політичних цілей системи професійної освіти, в 

тому числі і географічної доступності програм професійної освіти та розвитку спеціальних сфер 

політичних ініціатив, що вимагає наявності низки управлінських механізмів. 

Нижче ми спочатку розглянемо внески роботодавця у систему професійної освіти і навчання, а потім 

подамо опис методу державного фінансування з розрахунку на кількість студентів. 

 

5.1. Оплата праці учням з боку роботодавця 

Загальна сума оплати з боку роботодавців складає приблизно дві третини загальної вартості 

професійної освіти. Фінансовий внесок роботодавців ділиться на (і) оплату праці учневі та (іі) систему 

компенсації витрат роботодавцям (СКВР), що була запроваджена у 1977 р. 

Платня учням сплачується за роботу в компанії протягом періоду учнівства. Розмір зарплати учням 

регулюється колективним договором між роботодавцями та профспілками. Саме тому така зарплата 

відрізняється, залежно від професії. Упродовж усього періоду навчання сума цієї платні зростає і 

зазвичай наприкінці становить 40% від зарплати кваліфікованого робітника. 

 

5.2. Схема компенсації витрат роботодавцям 

Мета СКВР полягала у тому, щоб відшкодувати частину витрат роботодавця у зв’язку з виплатою 

зарплати учням у період, поки вони відвідують навчання у закладі професійної освіти, тобто це платня 

за період, коли учень відсутній на робочому місці. З роками СКВР розширила свої рамки і покриває 

також програми підтримки мобільності та види діяльності за стажувальними грантами. Це означає, 

що 80% транспортних витрат учня можуть покриватися за допомогою СКВР. СКВР передовсім 

фінансувалася завдяки податку, що збирався з роботодавців, та частково державою. Однак, 

починаючи з 1998 р., СКВР фінансується майже винятково роботодавцями. Близько 90 000 

роботодавців фінансово поповнюють систему СКВР, а отже і державні, і приватні роботодавці можуть 

розраховувати на компенсацію певної частини витрат, пов’язаних із тим, що вони взяли до себе учня. 

Усі внески роботодавців (і державних, і приватних) обчислюються на основі єдиної ставки за кожного 

працівника, що працює на повну ставку, не враховуючи першого працівника. На 2010 р. ця ставка 

складала 286 євро на рік та сплачується щоквартально. Існують знижки за кожні 50 працівників та за 

кожного учня, зареєстрованого за допомогою навчальної угоди. Нові фірми при реєстрації 

автоматично вносяться до СКВР, що зобов’язує їх сплачувати податок, але водночас і дає право на 

компенсацію витрат. 
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Решта витрат роботодавця на навчання, наприклад, керівництво навчанням (закріплення за 

кваліфікованим робітником) та інші витрати, пов’язані з навчанням, несе саме підприємство. 

 

5.3. Державне фінансування професійної освіти 

Самоврядні заклади професійної освіти мають два джерела доходів для фінансування своїх 

навчальних програм: державні дотації та власні заробітки з прибуткової економічної діяльності, плата 

за навчання на курсах та винагорода, що сплачується за залучення безробітних в активаційні 

програми, тощо. Державні дотації складають близько 80% загального фінансування, а, отже, є 

основним джерелом надходжень для самих закладів. З цієї суми дотації на підставі рівнів діяльності 

(викладання, приміщення та його утримання, або ж таксиметри колективних витрат) складають 

близько 92%, тобто найбільша частина державного фінансування складається із таксиметричного 

фінансування. 

Отже, таксиметрична система є основним джерелом розподілу державних коштів, але також 

потребує доповнення низкою додаткових фінансових механізмів у формі основних дотацій, цільових 

фондів на наукові розробки, моделі багаторічних угод, тощо, для того щоб гарантувати, що 

колективне фінансове управління є достатньо гнучким і тому відповідає різним політичним, 

адміністративним та інституційним потребам. Державна система управління фінансовими ресурсами 

повинна, отже, відповідати вимогам ефективного розподілу коштів, а також вимогам освітньої 

політики, в тому числі і географічної доступності навчальних програм та розвитку спеціальних сфер 

політичних ініціатив, що вимагає наявності низки управлінських механізмів. 

Таксиметричний підхід по суті означає, що в рамках загальної державної схеми фінансування освіти, 

яка визначається низкою загальних політичних пріоритетів витрат, фінансування, залежно від рівня 

діяльності, призначається окремим навчальним закладам на підставі об’єктивних цілей щодо рівнів 

діяльності та політично визначених таксиметричних ставок на одиницю рівня діяльності. 

Фінансування здійснюється у формі блочних дотацій, які заклади професійної освіти можуть 

використовувати на власний розсуд у рамках чинного законодавства щодо фінансування та у 

відповідності до завдань, визначених для окремих навчальних програм і закладів професійної освіти. 

Отже, суть об’єднання рівнів діяльності та політично визначених таксиметричних ставок полягає у 

тому, що заклади професійної освіти мають гарантії, що збільшення обсягу рівня діяльності в існуючих 

навчальних програмах, наприклад, через збільшений набір учнів, фінансуватиметься у відповідності 

до таксиметричних ставок. У випадку стабільного рівня діяльності заклади професійної освіти (та 

держава), за решти рівних умов, таким чином матимуть належний рівень безпеки бюджету. 

Таксиметричний принцип був розроблений, виходячи із вкрай важливих міркувань: 

1. По-перше, намір полягав у тому, щоб встановити систему фінансового управління, значною 

мірою орієнтовану на результати та стимули. За таксиметричним принципом розмір дотації, 

отже, прив’язаний до прямих результатів установи, визначених з огляду на кількість студентів 

повного навчального навантаження на рік або еквівалентів повного навчання. А установи 

також мають стимул регулювати ресурсний потенціал, щоб задовольнити попит, та постійно 

шукати шляхи економічного використання ресурсів і працювати ефективніше. 
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2. По-друге, мета була у тому, щоб гарантувати ефективне переведення коштів з навчальних 

програм із зниженням рівня діяльності на програми, на яких спостерігається зростання, 

частково, щоб підтримати вільний вибір освіти та певним чином зміцнити фінансову безпеку 

закладів професійної освіти при застосуванні вільного набору чи вільного доступу. Залежність 

від масштабу діяльності означає, що це переведення відбувається «автоматично», без жодних 

переговорів чи адміністративного перерозподілу. Це передбачає систему професійної освіти і 

навчання, що керується попитом. 

3. По-третє, пряме управління продуктивністю за допомогою таксиметричних ставок мало б 

запобігати зростанню витрат у ситуаціях із зменшенням масштабу діяльності під час коливань 

таких масштабів. 

Державна підтримка системи професійної освіти і навчання ділиться на таксиметричне фінансування 

постачальників послуг професійної освіти і навчання, наприклад технічних коледжів, гранти 

студентам, що не мають угоди про навчання з роботодавцем (угода про учнівство), які відвідують 

основний курс у коледжі, та фінансування активаційних / реабілітаційних витрат, тощо, крім 

компенсації заробітної платні чи СКВР. 

Таксиметрична система базується на чотирьох основних аспектах фінансування: викладання, 

адміністративні витрати, приміщення/утримання, а також фінансування завершення навчання 

студентами. Згідно із таксиметричним принципом, фінансування обчислюється на основі еквівалента 

одного студента повного навантаження (40 навчальних тижнів на рік). 

1). Таксиметр на викладання охоплює покриття прямих витрат, пов’язаних із навчанням, 

наприклад, зарплата викладачам, навчально-методичні матеріали. Сума дотації 

відрізняється, адже різні програми професійної освіти і навчання мають різну вартість. 

2). Адміністративний таксиметр покриває витрати, які не можна належно пов’язати з 

індивідуальними навчальними програмами, наприклад адміністративні та управлінські 

витрати (офісні витрати, прибирання, тощо), управління будівництвом та загальне 

постачання. 

3). Таксиметр на приміщення/утримання; покриває капітальні витрати закладу 

професійної освіти, в тому числі орендну плату, відсотки та виплату боргів по заставі, а 

також вартість утримання приміщень. 

4). Таксиметр завершення навчання студентами – це додатковий грант, що виділяється на 

підставі кількості студентів, які успішно завершили програму. Сума цього гранту не дуже 

відрізняється у різних професіях. 

Ставки за цими чотирма таксиметрами є результатом політичних пріоритетів, адже вони 

визначаються, залежно від щорічних переговорів за Законом про асигнування. Отже, вони є 

незалежними від витрат та поточних умов, пов’язаних з окремими закладами і тому не обов’язково 

відображають реальні понесені витрати та загальні цінові тенденції. Ставки фінансування слід 

розглядати як результат політичного рішення. Однак, тривалий або систематичний дисбаланс між 

ставками та фактичними витратами може призвести до уточнення ставок. Саме тому Міністерство 

освіти здійснює аналіз цих ставок, в тому числі на основі аналізу рахунків навчальних закладів з 

метою оцінки реально понесених витрат. 
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Керівним принципом є те, що типи ставок та кількість ставок складають належний баланс між грубою 

і дрібною сіткою ставок. Структура ставок повинна мати відповідну дрібну сітку, щоб заклади 

професійної освіти мали гарантії справедливого покриття своїх витрат, проте з іншого боку, кількість 

ставок слід обмежувати, щоб таксиметрична система не стала двозначною, нечіткою та обтяжливою з 

точки зору управління. 

Таксиметрична система поєднана із виплатою основної дотації, яка має на меті профінансувати 

основні витрати закладу професійної освіти. Основна дотація компенсує особливо маленьким 

закладам професійної освіти їх відносно високі витрати на одиницю. Така дотація може, отже, мати 

відносно велику фінансову вагу для таких закладів професійної освіти та допомагати гарантувати їм 

продовження діяльності. Таким чином, основні дотації також мають регіональний політичний вимір, 

адже чимало невеликих закладів професійної освіти розташовані у географічно віддалених районах, і 

тому основна дотація стає гнучким способом підтримати поширення навчальних можливостей у 

регіоні. 

На рівні закладу професійної освіти і навчання, розподіл доходів відбувається так: 

Джерело доходу Процент 

Таксиметр 80 

Основні дотації 4 

Прибуткова економічна діяльність 16 

Джерело: ”Styringsanalysen – analyse af uddannelsesområdet styringssystem”. Rapport fra Udvalget for 
analyse af uddannelsesområdets styringssystem, 2005, Ministry of Education. 

Фінансування системи професійної освіти і навчання Данії відображає та підтримує загальні політичні 

цілі цієї системи. Вона повинна бути орієнтованою на попит та мати змогу відповідати вимогам 

професійної освіти, що їх мають роботодавці, а також пропонувати працездатні компетентності 

студентам (учням), щоб гарантувати їм вигідне працевлаштування. Тобто джерела фінансування 

сприяють досягненню політичних цілей якісного навчання та гарантують, що якомога більше молоді 

зможе здобути освіту, що веде до здобуття формальної кваліфікації. Постачальників послуг 

професійної освіти і навчання заохочують працювати на комерційно вигідній основі. Це досягається 

завдяки схемі фінансування, пов’язаній з кількістю студентів, яку може набрати кожен постачальник 

послуг професійної освіти і навчання. Це змушує постачальника таких послуг бути особливо уважним 

щодо таких моментів як ефективність, дієвість та маркетинг, а також гарантує, що пропонуватися 

будуть лише потрібні курси, що навчання (в плані наповнення та викладання) відповідає вимогам 

роботодавця/студентів, і що система управління закладами професійної освіти є дієвою. 

Подана нижче схема та формула показують ставку (після завершення обов’язкової частини основної 

програми) для п’яти вибраних професій. Також подаємо формулу для обчислення сукупного 

державного фінансування для кожної професії. 

Таксиметричні ставки для окремих професій за еквівалент одного студента повної форми 

навчання (1 студент на 40 тижнів) в Євро (дані за 2013 р.) 

Професія Викладання 
Адміністративні 

витрати 
Приміщення 

Завершення 

навчання 
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Коваль 13 155 1 623 1 793 958 

Муляр 11 666 1 623 1 549 958 

Перукар 8 934 1 623 1 793 958 

Електрик 10 580 1 623 1 793 958 

Автомеханік 10 501 1 623 2 502 958 

Продавець (Сфера 

радіо і телебачення та 

мультимедійна 

галузь) 

7 607 972 805 352 

 

Поданий нижче приклад формули показує, як визначається загальна вартість державного 

таксиметричного та дотаційного фінансування постачальникові послуг професійної освіти. 

                                                 ∑   

   

   

(            (           

Примітка: Ця формула виходить із 100% завершення навчання. 

Np = Кількість студентів, набраних на програму № p Tp = Навчальна ставка на одного студента, 

набраного на програму № p 

Ap = Адміністративна ставка на одного студента, 

набраного на програму № p 

Bp = Ставка на приміщення на одного студента, 

набраного на програму № p 

Cp = Кількість студентів, що завершили навчання за 

програмою № p 

Sp = Процент завершення навчання студентами, 

набраними на програму № p 

N = Кількість пропонованих програм Bg = Основний грант (всього) 

5.4. Прибуткова економічна діяльність 

Згідно із законом, що регулює діяльність закладів професійної освіти і навчання, вони мають право 

займатися прибутковою економічною діяльністю у відкритій конкуренції з підприємствами 

приватного сектору. Мета частково полягає у тому, щоб забезпечити гнучке та ефективне 

використання потужностей та ресурсів, а частково – у тому, щоб скористатися перевагами наукових 

синергічних результатів та можливостей для розвитку компетенцій. Надлишок від такої прибуткової 

економічної діяльності може використовуватися для фінансування нових потреб, наприклад, у зв’язку 

з розробкою нових навчальних програм. Заклади професійної освіти для здійснення прибуткової 

економічної діяльності зобов’язані виконувати певні умови, а саме: 

1) Прибуткова економічна діяльність повинна бути природнім продовженням звичної 

діяльності закладу професійної освіти; 
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2) Заклад професійної освіти має вміти відокремлювати виробництво товарів та послуг з 

метою отримання прибутку від звичних навчальних завдань закладу професійної освіти; 

3) Надлишок чи недостача одного фінансового року можуть переноситися на наступні 

фінансові роки; 

4) Накопичувальний результат прибуткової економічної діяльності не може бути від’ємним 

довше, ніж чотири роки поспіль. 

Окрім цього, існують також правила, що визначають ціноутворення на товари і послуги, які надаються 

у вигляді прибуткової економічної діяльності. Зазвичай ціноутворення повинно бути таким, що не 

відбивається негативно на конкурентоспроможності приватних чи державних конкурентів, та таким, 

що покриває довготермінові середні витрати. Чинне законодавство, що визначає діяльність 

навчальних закладів, чітко визначає, що заклади професійної освіти, що здійснюють прибуткову 

економічну діяльність, повинні працювати у відповідності до прийнятих норм маркетингу і не мають 

права накладати несправедливі конкурентні цінові умови на інших. Міністерство освіти несе 

відповідальність за контроль над закладами професійної освіти, що здійснюють прибуткову 

економічну діяльність. 

5.5. Обчислення витрат системи професійної освіти і навчання 

Під час встановлення нової моделі фінансування закладів професійної освіти і навчання 

відштовхуються від того, що пов’язують цілі з фінансовим потенціалом. Тобто – чи вписуються 

політичні бажання системи професійної освіти і навчання у рамки фінансових можливостей? З 

таким питанням ми повертаємося до згаданого вище міжнародного досвіду, який, попри все інше, 

наголошує на зв’язку між політичними амбіціями і фінансовими можливостями, а джерела грошових 

надходжень та методи розподілу покликані сприяти цілям політики системи професійної освіти і 

навчання та підтримувати їх. 

Здатність оцінити фінансові потреби та можливі наслідки різних варіантів політики закладів 

професійної освіти і навчання означає припустити, що існуюча система професійної освіти і навчання 

має щонайменш (і) відповідну фінансову інформацію/дані в наявності; (іі) може оцінити вартість 

нових цілей системи професійної освіти і навчання (це вимагає розуміння можливих фінансових 

наслідків політичних ініціатив, що не завжди є очевидним), та (ііі) може визначити та обчислити 

основні цифри для основних показниківix. Це припущення, які політик може сприйняти як належне, 

але які насправді далеко не так просто забезпечити. 

Витрати на одного студента – це основна цифра, яка використовується і для формування витрат, 

бюджету, і для оцінки ефективності, адже може використовуватися для порівнянь показників у різний 

час і в різних системах. Вона може допомогти відповісти на питання, якою є вартість професійної 

освіти і навчання на одного студента. 
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Можна стверджувати, що однаково цікаво чи навіть цікавіше було б дізнатися витрати на студента-

випускника, таким чином додавши елемент системи ефективності до наших обчислень. 

                              
                                      

                                        
 

Однак, визначення цієї загальної суми витрат системи професійної освіти і навчання само по собі 

може бути складним завданням, бо самому поняттю професійної освіти і навчання дедалі складніше 

дати визначення (що саме належить до системи професійної освіти і навчання) і фінансування 

відповідно здійснюється через різні державні і деякі приватні джерела. Часто такі обчислення 

обмежуються визначенням вартості професійної освіти і навчання, що фінансується лише з 

державних джерел, тобто загальні витрати на систему професійної освіти і навчання. На практиці, такі 

обчислення можуть зводитися до простого додавання бюджетних рядків професійної освіти і 

навчання певного міністерства чи міністерств, безпосередньо залучених у систему професійної освіти 

і навчання. Інші основні фінансові показники на системному рівні можна обчислити схожим 

способом. 

Заради ефективності та з метою планування доцільно також буде зрозуміти вартість різних програм 

професійної освіти і навчання. Для обґрунтування витрат професійної освіти і навчання на 

програмному рівні застосовуються різні підходи. Традиційний підхід розрізняє між фіксованими 

витратами (тими, які не зростають із збільшенням обсягів діяльності, тобто кількістю студентів на 

програмі) та перемінні витрати (ті, які зростають із зміною обсягу діяльності). Інший підхід розрізняє 

між витратами, що прямо пов’язані з викладанням (навчанням) (витратами, безпосередньо 

пов’язаними із навчанням, такими як зарплата викладацького складу, підручники, навчально-

методичні матеріали, тощо) та витратами, що прямо не пов’язані з навчанням (управлінські та 

адміністративні витрати, витрати, пов’язані із приміщенням), а також витрати, пов’язані із послугами, 

такими як консультації, дослідження та розробка. 

                                  
                             

                                                      
 

Модель витрат, пов’язаних та не пов’язаних з викладанням 

1. Витрати, пов’язані з 
викладанням 

1.1 Заробітна плата 1.1.1 Викладачі 

  1.1.2 Майстри виробничого навчання 

  1.1.3 Інші 

 1.2 Навчальні матеріали 1.2.1 Теорія (уроки) 
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  1.2.2 Практичні заняття / Семінари (уроки) 

2. Витрати, не пов’язані з 
викладанням 

2.1 Персонал 2.1.1 Керівництво 

  2.1.2 Адміністративний персонал 

  2.1.3 Секретарі/помічники 

  2.1.4 Інший персонал 

 2.2 Ком. послуги 2.2.1 Електроенергія 

  2.2.2 Вода 

  2.2.3 Засоби зв’язку 

  2.2.4 Постачання 

  2.2.5 Інше 

 2.3 Приміщення 2.3.1 Вклад у будівництво 

  2.3.2 Експлуатаційні витрати 

  2.3.3 Оренда 

  2.3.4 Інше 

Подана вище схема – це спроба класифікувати витрати за принципом прямої пов’язаності або 

непов’язаності з викладанням, і цю модель, очевидно, можна удосконалювати. Проте чим 

детальнішою стає така модель, тим складніше її застосовувати. Наприклад, обчислення витрат на 

одного студента на програму – це додатковий параметр з усіх витрат, пов’язаних з викладанням на 

програмі для даної програми, плюс відповідні витрати, не пов’язані з викладанням. Відкритим 

залишається питання, як саме обчислити витрати, не пов’язані з викладанням. 
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Практичні обчислення значно залежатимуть від того, яким чином структуровані програми на певному 

рівні (державному чи на рівні закладу), від якого бажаємо відштовхуватися у обчисленнях. Для 

зручності обчислень імовірно матиме сенс об’єднати витрати на споріднені програми, оскільки 

викладачі можуть викладати на двох або більше пов’язаних програмах. На рівні закладів програми 

можна згрупувати у групи чи відділення, кожне з яких має навчально-методичні матеріали, необхідні 

їм для втілення програм. 

Стаття Brug Denne ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ – Посібник державного чиновника 

Рекомендації можна знайти у Fiscal Efficiency and Vocational Education in the EU8 Countries (Фіскальна 
ефективність та професійна освіта у країнах Великої вісімки) 
 

../../../../Documents%20and%20Settings/spou/Application%20Data/Microsoft/Word/Material/Fiscal%20Efficiency%20and%20VET_WB_Doc.pdf
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Додаток 1: Фінансовий внесок роботодавців 

Країна Державне фінансування  Внесок підприємств Податок на професійне навчання Податкові пільги 

Австрія Початкова професійна освіта і навчання 
(заклади професійної освіти і навчання) 

Неперервна професійна освіта і навчання 
(Державна служба зайнятості) 

Початкова професійна освіта і навчання 
(Учнівство) 

Неперервна професійна освіта і навчання 

 Існують певні схеми податкових пільг для 
сприяння професійному навчанню. 

Кіпр 20% - 25% 

Європейський соціальний фонд 

75% - 80% Збір для фінансування розвитку людських 
ресурсів у розмірі 0,5%, який вираховується з 
фонду заробітної плати відповідних 
підприємств або сплачується безпосередньо 
роботодавцями. 

Що стосується податкових пільг, то усі витрати 
на розвиток людських ресурсів можуть 
підлягати оподаткуванню так само, як і інші 
виробничі витрати 

Чехія Початкова професійна освіта і навчання + 
Неперервна професійна освіта і навчання 

 

Європейський соціальний фонд 

  У 2009 році була внесена пропозиція щодо 
затвердження особливих умов для надання 
податкових пільг і субсидій роботодавцям, які 
проводять практичну підготовку учнів, однак 
ця ініціатива це не реалізована. 

Данія  Початкова професійна освіта і навчання 
/учнівство (40%) 

Частина учнівства, що проходить на базі 
закладу професійної освіти і навчання 

 

Неперервна професійна освіта і навчання 

Початкова професійна освіта і навчання 
/учнівство (60%) 

Частина учнівства, що проходить на базі 
підприємства 

Схема компенсації витрат роботодавцям 

Усі роботодавці (і державні, і приватні) 
здійснюють внески у фонд, який називається 
«схема компенсації витрат на навчання». У 
2012 році усі роботодавці були зобов’язані 
зробити річний внесок у розмірі 2 921 
датських крон (393 євро) за кожного штатного 
працівника, що працює повний робочий день. 

 

Франція  Загалом 

39% 

 

Початкова професійна освіта і навчання  

Цей вид професійної підготовки фінансується 
державою, зокрема Міністерством 
національної освіти, вищої освіти та 
досліджень, а також відповідними 
державними органами на місцях в рамках 
процесу децентралізації. 

 

Неперервна професійна освіта і навчання 

Загалом 

42% 

 

Учнівство 

Учнівство вважається формою початкового 
професійного навчання, і у той же час 
розглядається як форма працевлаштування. 
Учнівство фінансується за рахунок податку на 
учнівство (0,5% від валового річного фонду 
заробітної плати підприємства). 

Учнівство 

0,5% від валового річного фонду заробітної 
плати підприємства 

 

Неперервна професійна освіта і навчання 
(Податок) 

Витрати підприємств на навчання 
покриваються за рахунок: 

Обов’язкового фінансового внеску з боку 
підприємств, який частково або повністю 
збирається Уповноваженою паритарною 
організацією зі збору коштів (OPCA). 

 

Для приватних підприємств сума внеску і 
методи його підрахунку залежать від типу 
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підприємства і чисельності персоналу. Згідно 
із законодавством, підприємства: 

 З чисельністю персоналу менше 10 
працівників зобов’язані виділяти на 
професійне навчання 0,55% від валового 
річного фонду заробітної плати; 

 З чисельністю працівників від 10 до 19 –
1,05%, 

 І з чисельністю працівників, що перевищує 
20 осіб, – 1,60%. 

Німеччина Заклади професійної освіти і навчання, 
зокрема державні заклади, фінансуються в 
основному з державного бюджету. 

Витрати на навчання на базі підприємства 
(учнівство) 

  

Фінляндія  Професійна освіта і навчання 

Професійна освіта і навчання фінансується в 
основному урядом і місцевими органами 
влади. Державне фінансування становить 
близько 40% загального фінансування. 
Постачальники послуг професійної освіти і 
навчання самостійно вирішують, як 
використовувати усі бюджетні кошти, 
оскільки вони виділяються без цільового 
призначення. У середній професійній освіті 
верхнього щабля поточні витрати на студента 
у 2010 році коливалися між 5 766 євро 
(виробниче навчання) і 31 021 євро 
(професійна освіта і навчання для людей з 
особливими потребами). 

 

Фінансова допомога студентам. 

 

Учнівство  

Роботодавець, який бере до себе учня, 
отримує фінансову компенсацію для покриття 
витрат на організацію і проведення навчання 
на робочому місці. Сума цієї фінансової 
компенсації погоджується окремо в рамках 
кожного контракту про учнівство і 
виплачується або місцевим центром 
учнівства, або закладом, що проводить 
виробниче навчання.   

 

Професійна освіта і навчання 

Менше 5%. 

Навчання на базі підприємства (учнівство) 

Роботодавець платить учневі заробітну 
платню згідно з відповідним трудовим 
договором на період навчання на 
підприємстві. Під час теоретичного навчання 
студент отримує соціальні виплати, 
наприклад, добові та стипендію для оплати 
житла і покриття транспортних витрат. 
Роботодавець отримує фінансову 
компенсацію для покриття витрат на 
організацію і проведення навчання на 
підприємстві. 
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Фонд освіти надає допомогу дорослим 
студентам. 

Фонд освіти – це фонд, створений і 
наповнюваний соціальними партнерами 
фінського ринку праці. Його мета – підтримка 
професійної підготовки працівників шляхом 
надання їм фінансової допомоги (грошова 
допомога на навчання дорослих), а також 
сприяння розвитку системи професійних 
кваліфікацій шляхом надання стипендій для 
здобуття компетентнісних кваліфікацій 
(стипендія для кваліфікованого працівника). 

Іспанія Зі спеціального фонду, кошти якого 
виділяються державним і приватним 
постачальникам навчальних послуг на основі 
заявок. 

Учнівство  Підприємствам, що здійснюють професійне 
навчання своїх працівників, можуть 
надаватися податкові пільги – знижки на 
соціальні внески. 

% соціальних внесків 

Розмір 
підприємства  

% бонусу 

6-9 
працівників  

100% 

10-49 
працівників  

75% 

50-249 
працівників  

60% 

250 і більше  50 % 
 

Швеція Заклади професійної освіти і навчання 

Студентські гранти 

   

ОБ’ЄДНАНЕ 
КОРОЛІВСТВО 

Початкова професійна освіта і навчання  

Після появи так званих “вільних шкіл” 
фінансування здебільшого здійснюється 
місцевою владою безпосередньо в навчальні 
заклади. 

 

Неперервна професійна освіта і навчання  

Державне фінансування, але в меншому 
обсязі. 

Початкова професійна освіта і навчання  

Національна мережа партнерства освіти і 
бізнесу (National Education Business 
Partnership Network (NEBPN)) є материнською 
структурою, яка функціонує по всій території 
Англії, Уельсу та Північної Ірландії. 

  

Польща Бюджети місцевої влади: 

Професійні заклади для молоді, професійні 
заклади для дорослих, центри неперервної 

Роботодавці є основним джерелом 
фінансування неформальної неперервної 
освіти і навчання і навчання дорослих. 
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освіти, центри практичної підготовки 
(початкова і формальна неперервна 
професійна освіта і навчання). 

Європейський соціальний фонд 

Загальноосвітні та вищі навчальні заклади; 
Постачальники навчальних послуг; Заклади 
ринку праці; Державні органи влади і місцева 
влада; Підприємці; Заклади бізнес-
середовища; Неурядові організації та інші 
структури  

Фонд праці 

Фонд праці може компенсувати витрати 
підприємств, які: 

 Організовують професійне навчання 
молодих робітників або навчають їх 
виконувати конкретну роботу; 

 Фінансують або співфінансують 
неперервну освіту для працівників і 
роботодавців за рахунок внутрішніх коштів 
на навчання; 

 Працевлаштовують безробітних. 

 

Згідно з опитуванням працівників у 2010 році, 
більше половини (54%) пройшли професійну 
підготовку за ініціативою роботодавців. 
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Додаток 2: Податок на професійне навчання у різних країнах 

Країна  Податок  
(%) 

Ключові моменти
x
 

Бахрейн 1 - 4  Підприємства з чисельністю персоналу більше 50 працівників сплачують податок на професійне навчання у розмірі до 4% від річної зарплати кожного 
працівника. Ці кошти спрямовуються в Національний фонд праці (Tamkeen), за рахунок якого фінансуються схеми професійного навчання і розвитку, 
спрямовані на створення робочих місць і соціальну підтримку. 

 Інститут банківської справи та фінансів Бахрейну був створений у 1981 році. Він фінансується за рахунок податку у розмірі 1% від річного фонду 
заробітної плати банків і страхових компаній у країні. 

Бразилія  1  SENAI (Національна служба виробничого навчання) запровадила систему оподаткування у 1942 році: ‘загальний’ податок у розмірі 1% від місячної 
оплати праці та ‘додатковий’ податок у розмірі 0,5% для підприємств з чисельністю персоналу більше 500 працівників.   

 SENAC (Національна служба торгово-промислового навчання), заснована у 1946 році, стягує 1% від фонду заробітної плати усіх підприємств у сфері 
комерційної діяльності та послуг, підзвітна Федерації торгово-промислових палат. 

 SENAR (Національна служба сільськогосподарського навчання), заснована у 1980-х роках, використовує інший підхід до оподаткування – 2,5% від 
продажів сільськогосподарської продукції. 

 SEBRAE (Бразильська служба підприємництва) була створена у 1980-х роках для малого бізнесу і збирає податок у розмірі 0,3% від фонду заробітної 
плати в усіх секторах. 

 SENAT (Національна служба транспортного навчання) у 1993 році ввела податок у розмірі 1% на фірми, що займаються наземними перевезеннями, в 
тому числі на самозайнятих власників таксі та вантажівок. 

Ботсвана 0,05 – 0,2  Розмір податку залежить від оподатковуваного податком на додану вартість обороту роботодавця:  
a) 0,2% для річного обороту 2 млрд. пул або менше   
b) 0,05% для річного обороту більше 2 млрд. пул   

 Податок сплачується за кожний податковий період із застосуванням схеми відшкодування ПДВ/ податку на навчання. При підрахунку податку на 
навчання в оборот не включають операції, звільнені від оподаткування, тобто оборот складається лише з оподатковуваних операцій. 

Колумбія 2  

Кіпр 0,5  Служба розвитку людських ресурсів Кіпру, яка в основному має на меті сприяти навчанню дорослих, підтримує також модель учнівства. Вона 
фінансується за рахунок податку у розмірі 0,5% від фонду оплати праці приватних і державних організацій. 

Єгипет 1  3,7% державного бюджету для професійної освіти і навчання формуються за рахунок податку, що стягується з підприємств. 

 Введений у 2003 році. 

 Податок у розмірі 1% від прибутків наповнює фонд навчання. 

 Введений для формування системи професійної освіти і навчання, що керується попитом. 

Гватемала  0,98  INTECAP (Технічний інститут навчання і продуктивності) був створений у 1972 році. 

Угорщина  1,5  Система податків для фінансування початкової професійної освіти та освіти для дорослих. 

Ірландія 0,7  Національний фонд навчання був створений у відповідності до Закону про Національний фонд навчання від 2000 року як цільовий фонд для 
фінансування ряду схем, спрямованих на (i) підвищення кваліфікації працюючого населення (ii) проведення навчання для тих, хто хоче здобути 
кваліфікації з метою працевлаштування і (iii) надання інформації про існуючі або можливі майбутні потреби економіки в кваліфікаціях. Фонд 
наповнюється за рахунок податку з роботодавців у розмірі 0,7% від заробітку по відношенню до працівників Класу А і Класу  H, що становлять близько 
75% всіх застрахованих працівників. 

Йорданія  1  9,6% державного бюджету  професійної освіти фінансуються за рахунок податку з компаній. Введений у 2001 році податок на прибутки у розмірі 1% 
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поповнює фонд навчання, який використовується з метою фінансування закладів професійної освіти: обладнання, матеріали, зарплатня або програми 
перепідготовки для підприємств.  

Кенія 1  Податковий фонд виробничого навчання Кенії (Kenya Industrial Training Levy Fund). Створено у 1971 р. Податок (розмір якого залежить від галузі) 
сплачується усіма зареєстрованими підприємствами, які мають чотири або більше працівників. Роботодавці, які здійснюють навчання за певними 
визнаними типами програм, отримують відшкодування. 

Малайзія 1  Схема відшкодування податків за навчання введена в дію у 1993 р. 

 Належні роботодавці, що мають 50 або більше працівників повинні вносити 1% від свого загального зарплатного фонду у Фонд розвитку людських 
ресурсів. 

Малаві 1  Податок дорівнює 2% від базового зарплатного фонду роботодавця за попередній рік. Відповідно до угоди між Міністром праці та Дорадчим 
об’єднанням роботодавців Малаві податок було знижено до 1% на рік.  

Намібія 1  Податок від зарплатного фонду роботодавця, що допомагає фінансувати Національний навчальний фонд 

Нігерія 1.25  Промисловий навчальний фонд Нігерії (ITF). Створено у 1971 р. для заохочення набуття кваліфікацій у галузях торгівлі або промисловості. Роботодавці 
сплачують податок з зарплатного фонду у розмірі 1,25%. ITF відшкодовує прями витрати на ухвалені навчальні курси. Підприємства, які наймають 
навчальний персонал мають право на відшкодування витрат на виплату заробітної плати. Загалом роботодавець може претендувати на повернення 
до 60% сплаченого податку. 

Перу 0.75  Податок фінансує діяльність SENATI (Національна служба виробничого навчання). Податок було зменшено з 2% до нинішнього рівня 0,75%, та перелік 
компаній, що сплачують цей податок, також було зменшено. 

Сінгапур 0.25  Податок на розвиток кваліфікацій є обов’язковим згідно законодавства. Зібрані кошти надходять у Фонд розвитку кваліфікацій, який використовується 
Сінгапурською службою розвитку трудових ресурсів (WDA) з метою заохочення роботодавців направляти свої робітників на навчання. 

 Податок складає 0,25% від окладу або 2 сінгапурських долари, в залежності від того, яка сума є більшою.  

Південна Африка 1  1% загальної суми зарплат працівників (включаючи оплату понаднормової праці, покриття лікарняних та відпусток, преміальні, комісії та одноразові 
виплати). 

 Підхід щодо Розвитку кваліфікацій має на меті забезпечити структуру для розвитку та впровадження галузевих та локальних стратегій вдосконалення 
кваліфікацій працівників. 

 Частину стратегії складає податок на розвиток кваліфікацій, який являє собою суму, яку роботодавці повинні вносити до SARS за розвиток кваліфікацій 
свої працівників. 

 Сплачувані податки надходять до спеціального фонду. 80% коштів з цього фонду розподіляються різним галузевим навчальним та освітнім службам 
(SETA), а інші 20% надходять до Національного фонду кваліфікацій.  SETA виплачують дотації роботодавцям, які призначають методиста з розвитку 
кваліфікацій для здійснення навчання працівників. Національний фонд кваліфікацій фінансує проекти розвитку кваліфікацій, які не охоплюються SETA. 

 Роботодавець може отримати від SETA або Національного фонду кваліфікацій відшкодування у розмірі 50% або більше податків, сплачених у SARS, для 
використання їх на навчання та розвиток кваліфікацій власних працівників. 

 Національна служба кваліфікацій здійснює аналіз та моніторинг впровадження Національної стратегії з розвитку кваліфікацій.  

Південна Корея 0.5  Схема обов’язкового навчання на заводах. Тип схеми звільнення від податків, що був впроваджений в середині 1970-х рр. У 1974 р. уряд зробив 
навчання на робочому місці обов’язковим для підприємств, що мають більше 500 працівників (зменшено до 300 у 1976 та до 150 у 1991 рр.). 
Роботодавці отримали право відмовлятися від здійснення навчання за умови сплати податку на навчання до державного Фонду сприяння 
професійному навчанню. Існують чіткі урядові норми щодо того, що саме слід вважати "визнаним видом навчання".  

Танзанія 6  2% Податок з фонду зарплатні на розвиток кваліфікацій, використовується для професійної освіти і навчання.  

Туніс 1-2  30% державного бюджету на професійну освіту і навчання фінансується за рахунок податку на підприємства. 

 Податок введено у 1956 та переглянуто у 1993 рр. 
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 1% зарплатного фонду для виробничих підприємств та 2% для невиробничих. 

 Компанії, що здійснюють експортні операції, можуть бути звільнені від такого податку. 

 Система відшкодувнаня податку - компанії отримують відшкодування за здійснення навчання на своїй базі. 

Tуреччина   Відповідно до турецького закону та постанови про працевлаштування інвалідів, роботодавці, що мають не менше 50 працівників, зобов’язані 
приймати на роботу інвалідів: 4% від загальної кількості працівників для підприємств державного сектору, 3% для приватного сектору. У випадку не 
виконання цієї квоти, вони повинні сплачувати податок. Сума податку складає 1266 турецьких лір на місяць (близько 720 євро) (станом на 2007 рік). Ці 
податки надходять до спеціального фонду та використовуються Державною службою зайнятості для проектів, що стосуються професійного навчання, 
реабілітації та працевлаштування інвалідів. У 2005 році було підтримано 72 проекти, за допомогою яких професійне навчання здобули 8958 інвалідів. 

Zambia 1  Податок з фонду заробітної плати, що допомагає фінансувати Національний фонд навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Дерек Кертіс Бок (22 березня 1930 р.) - американський юрист та освітянин, колишній президент Гарвардського університету. 

ii У цій довідці термін "професійна освіта і навчання" розуміється як "загальна або професійна освіта і навчання, що звичайно здобувається до початку робочого життя. (а) деякі 
види навчання що відбуваються після початку робочого життя, можна вважати початковим навчанням (тобто, перепідготовкою); (б) початкова освіта і навчання можуть 
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здійснюватись на будь-якому рівні у траєкторіях загальної і професійної освіти (навчання денної форми на базі навчального закладу або із періодами навчання на виробництві) та 
учнівства". Джерело: Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms. CEDEFOP 2008 
iii Професійна освіта і навчання є дорогою системою, оскільи (і) з метою підтримання актуальності навчальних програм, постачальники повинні постійно інвестувати кошти у нове 
обладнання, закуповувати матеріали та підтримувати приміщення; (іі) професійні класи часто є меншими за академічні, частково через вищу вартість навчального обладнання і 
потенційно вищу небезпеку, пов’язану з використанням обладнання для навчання, що диктує застосування більш низького співвідношення кількості студентів та викладачів; (ііі) у 
деяких випадках викладачі професійної освіти відносно рідше мають високі ступені у порівнянні з академічними викладачами, однак вони часто мають більший досвід (стаж), що 
відбивається на зарплатні. Однак цей фактор має не надто сильний вплив і притаманний не усім системам професійної освіти і навчання. 
iv Новий розподіл ролі та відповідальності між урядом та приватним сектором докладно описано у концептуальному матеріалі "Ділове партнерство уряду та професійної освіти 

і навчання забезпечує належну професійну освіту і навчання високої якості", який вже було представлено робочій групі. 
v
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