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ПЛАНУВАННя ФІНАНСОВИх ВИДАТКІВ 
зАГАЛЬНООСВІТНІх ШКІЛ В УМОВАх 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті вивчається ефективність формального підходу 
при плануванні видатків на утримання закладів шкільної осві-
ти на прикладі сільськогосподарського спрямування району. 
Розглянуті чинники, які впливають на формування видатків.

The questions about effectiveness of the account formula 
in planninq of expenses on keepinq of institutions of school 
education on the example of aqricultural direction of the district are 
investiqated in this article. The factor are which have influence on 
forminq of exhenses.

Вступ. Фундаментальне значення в розвитку нашого сус-
пільства має загальна середня освіта.Сьогодні її реформування 
є найбільш системним, масштабним та забезпеченим [4]. Адже 
школа є особливим соціальним організмом, який обслуговує 
все суспільство і змінюється, залежно від потреб суспільства. 
Призначенням школи є підготовка дітей до громадянства, пе-
редача знань і культури від одного покоління до іншого, розви-
ток здібностей і талантів [3]. Тому інтереси подальшого соці-
ального й економічного розвитку країни вимагають постійного 
удосконалення наукового рівня планування та фінансування 
видатків на утримання загальноосвітніх шкіл. 

Мета – дослідити ефективність застосування на практиці 
розрахункової формули в плануванні бюджетних видатків на 
утримання загальноосвітніх шкіл на прикладі Рогатинського 
району Івано-Франківської області.

Результати. У процесі переходу нашої держави від адмі-
ністративно-командної системи планового господарства до 
со ціально орієнтованої ринкової економіки важлива роль від-
ведена освітянській галузі. Саме тут з особливим розмахом 
зас то  совувався “залишковий принцип” економічного забезпе-
чення, побудований на жорсткій детермінації фінансових від-
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носин, якнайширшому обмеженні прав розпорядників кре-
дитів і постійному дефіциті коштів. Такий принцип себе не 
виправдав, що посприяло відставанню економічної бази освіти 
від вимог сучасної організації навчально – виховного процесу в 
кінцевому підсумку – важкий фінансовий стан закладів загаль-
ноосвітніх шкіл, який вони переживають сьогодні.

Включення загальної середньої освіти до сфери ринкових 
відносин вимагає впровадження нових принципів економічної 
діяльності, що ґрунтується на економічній самостійності за-
кладів освіти.

Прийняття Верховною Радою України у червні 2001 року 
Бюджетного кодексу України стало поштовхом до початку ре-
форм міжбюджетних відносин і фіскальної децентралізації, що 
сприяє підвищенню прозорості та об’єктивності бюджетного 
процесу [9].

Завдяки прийняттю Бюджетного кодексу, система фінан-
сування освіти набула прозорості та формується для областей, 
районів і міст обласного значення за чіткими правилами. Вели-
чина міжбюджетного трансферту на освіту різним адміністра-
тивним одиницям розраховується через об’єктивні показники: 
кількість учнів у закладах відповідного типу і кількості дітей 
віком від 3 до 6 років [1].

Бюджетний кодекс України поклав край формуванню де-
фіцитних бюджетів (тепер у кінці року заклади не отримують 
додаткові кошти), а також системі торгів і домовленостей. Об-
ласті, райони та міста обласного значення отримують величину 
міжбюджетних трансфертів на освіту безпосередньо від Мінфі-
ну України відповідно до формули [9 ].

Ефективність розрахункової формули і доцільність застосу-
вання її на практиці при плануванні бюджетних видатків нами 
досліджено на прикладі загальноосвітніх шкіл Рогатинського 
району Івано-Франківської області за 2001–2006 років.

Для визначення впливу показників (норматив річної вар-
тості навчання одного учня в школі, кількість учнів, коефіцієнт 
наповнюваності тощо), закладених у розрахункову формулу, 
проведений кореляційний аналіз щільності зв’язку. У проце-
сі аналізу встановлено, що щільність зв’язку між чисельністю 
учнів, нормативом вартості навчання одного учня і обсягом 
бюджетних видатків є доволі високою.

Відповідно, при плануванні бюджетних видатків значний 
вплив чинять такі фактори, як кількість учнів у закладах шкіль-
ної освіти та норматив вартості навчання одного учня.

Отже, чим більша кількість учнів навчається у загальноос-
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вітніх школах району, і чим вищий норматив вартості навчан-
ня, тим вагоміші і видатки на утримання цих шкіл. 

Враховуючи той факт, що планування бюджетних видатків 
здійснюється, виходячи із загальної кількості учнів у шкільних 
закладах району, виникає суперечлива ситуація: згідно з розра-
хунком, за формулою[1] школи з повним наповненням класів 
покривають витрати малокомплектних шкіл, а звідси і непра-
вильний розподіл коштів між шкільними закладами району.

Формульний підхід до розробки кошторисів вигідний ве-
ликим навчальним закладам і оголошує “поза законом” малі та 
середні сільські школи. Тому відділи освіти державних адміні-
страцій перерозподіляють кошти між навчальними закладами 
так, щоб створити мінімальні фінансові можливості для їх іс-
нування, тобто забезпечити бодай витрати на заробітну плату 
та енергоресурси. Практично всі районні ради власним коштом 
збільшують фінансування, визначене за формулою Мінфіну в 
середньому на 10–15 %, що дозволяє хоч якось задовольнити 
інші, не менш важливі потреби навчальних закладів [7, с. 98].

На сучасному етапі соціально–культурного розвитку нашої 
держави нагальна проблема в освітянській сфері – це мало-
комплектність шкіл, тобто таких, де немає деяких класів, або 
мала наповнюваність класів.

Якщо 10–15 років тому це було типовим явищем лише для 
загальноосвітніх шкіл І ступеня, де через це два–три класи 
об’єднували в один, то сьогодні малокомплектність зросла й по-
ширилася на загальноосвітні школи І–ІІ та І–ІІІ ступеня, що ста-
ло характерною ознакою більшості сільських шкіл.

У районі, який досліджується, станом на 01.01 2006 р. нара-
ховувалось 59 загальноосвітніх шкіл, з яких 15 шкіл І ступеня, 
29 шкіл І–ІІ ступеня, і 15 шкіл І–ІІІ ступеня. Із загальної кіль-
кості малокомплектними є 14 шкіл І ступеня, більше 10 – І–ІІ 
ступеня і більше 5 – І–ІІІ ступеня.

Малокомплектні школи суттєво ускладнюють здобуття по-
вноцінної освіти дитини в сільській місцевості.

Колишній Міністр освіти і науки України С.М. Ніколаєнко в 
своїй доповіді на сесії Верховної Ради 10 січня 2006 року зазна-
чив, що “українське село було і залишається оберегом національ-
ної культури й духовності. У кожному селі, де є діти, повинна 
бути школа обов’язково, як мінімум – початкова школа” [6].

Зосереджуючи увагу на плануванні бюджетних видатків 
цих шкіл, С.М. Ніколаєнко висловився про те, що “це питання 
є проблемою на сьогодні, і необхідно коригувати відповідні ко-
ефіцієнти у формульному розрахунку фінансування навчаль-



Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 10.178

них закладів з малою наповнюваністю” [5, 6].
На прикладі Рогатинського району Івано-Франківської об-

ласті, в якому переважає мережа малокомплектних шкіл, нами 
проведено дослідження ефективності планування бюджетних 
видатків за новою методикою планування, розрахунковою 
формулою. 

У процесі дослідження встановлено, що планування бю-
джетних видатків за розрахунковою формулою є доцільним при 
плануванні бюджетних видатків для закладів зі значною кіль-
кістю учнів. Для таких депресивних районів, як Рогатинський, 
з великою кількістю сіл, в яких мала чисельність населення з 
наявністю значної мережі закладів шкільної освіти, більшість 
яких через недостатню кількість учнів – малокомплектні, вно-
симо пропозицію – у розрахункову формулу при плануванні 
бюджетних видатків включити коригуючий коефіцієнт напо-
внення (Кк) на розвиток шкільної освіти [8].

Нами проведений аналіз фактичних видатків структури 
статей витрат малокомплектних закладів шкільної освіти до-
сліджуваного району за період 2001–2006 років. Застосувавши 
метод питомої ваги встановили, що значну частину в обсязі 
видатків згаданих шкільних закладів, за рахунок зменшен-
ня інших статей витрат, становлять умовно постійні, згідно з 
Бюджетним кодексом України, захищені статі витрат “Оплата 
праці працівників бюджетних установ”, питома вага яких у за-
гальному обсязі статей витрат становить в середньому 83 від-
сотки та “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, питома 
вага яких у загальному обсязі статей витрат становить 7 відсо-
тків. Збільшення умовно постійних захищених статей витрат 
відбулося за рахунок зменшення сум інших статей витрат, які 
є змінними залежно від кількості учнів в школах району, яким 
відводиться незначна питома вага в загальному обсязі витрат, 
що негативно впливає на шкільний процес загальноосвітніх 
шкіл.

На основі питомої ваги фактичних витрат умовно постій-
них статей, ми зробили розрахунок коригуючого коефіцієнта 
наповнення (Кк) на розвиток шкільної освіти [3].

Застосування коригуючого коефіцієнту наповнення (Кк) у 
розрахунковій формулі в процесі планування видатків мало-
комплектних загальноосвітніх шкіл, забезпечить збільшення 
коштів на необхідну величину для покриття умовно постійних 
статей витрат і, відповідно, збільшення коштів для інших ста-
тей витрат – змінних, залежних від кількості учнів у закладах 
шкільної освіти.
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На основі наукового дослідження було здійснено прогнозу-
вання необхідної суми витрат на 2007 рік на покриття умовно 
постійних, згідно з Бюджетним кодексом, захищених статей: 
“Заробітна плата”, “Нарахування на заробітну плату”, “Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв” із застосуванням кори-
гуючого коефіцієнта наповнення (Кк) для забезпечення мало-
комплектних загальноосвітніх шкіл району [4].

Додаткова прогнозована сума бюджетних видатків на 2007 
рік становила 5 млн. 99 тис. грн., а бюджетний запит обсягу 
видатків загальноосвітніх шкіл району на 2007 рік станом на 
01.09.06. становив 22 млн. 994 тис. грн. Отже, необхідна сума об-
сягу бюджетних видатків для оптимального функціонування за-
гальноосвітніх шкіл району становить 28 млн. 093 тис. грн [4].

Оскільки метою дослідження є ґрунтовний аналіз вико-
ристання нової методики планування бюджетних видатків на 
утримання закладів шкільної освіти на практиці та розробка 
методів її удосконалення, то ми вносимо пропозицію про збіль-
шення обсягу витрат на утримання малокомплектних шкіл, 
увівши у розрахункову формулу коригуючий коефіцієнт напо-
внення на покриття умовно постійних статей витрат “Оплата 
праці працівників бюджетних установ” та “Оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв”. У районі, який обрано об’єктом до-
слідження, коригуючий коефіцієнт наповнення для малокомп-
лектних шкільних закладів освіти становить в середньому 50 
відсотків [4].

Застосовуючи коригуючий коефіцієнт наповнення в розра-
хунковій формулі, обґрунтовано збільшується сума видатків на 
необхідну величину для покриття витрат на оплату праці пра-
цівникам та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Від-
повідно, збільшуються витрати за іншими статями економічної 
класифікації на утримання загальноосвітніх шкіл району, що 
покращить їх фінансово-господарський стан.

Висновок. Підсумовуючи зазначене, констатуємо: хоча 
нова методика планування бюджетних видатків на утриман-
ня загальноосвітніх шкіл є більш досконалою, порівняно з 
попередньою, проте вона потребує доопрацювання, оскільки 
на практиці планування витрат за розрахунковою формулою 
здійснюється, виходячи із загальної чисельності учнів, які на-
вчаються в міських та сільських школах району, при цьому не 
враховується наповнюваність класів у цих школах, хоча ви-
трати на утримання шкільних приміщень не залежать від кіль-
кості учнів. Відповідно, загальноосвітні школи з повним напо-
вненням класів покривають витрати малокомплектних шкіл, а 
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звідси й неправильний розподіл коштів між школами. 
Отже, для збереження мережі малокомплектних загально-

освітніх шкіл, відповідно, на нашу думку, доцільно проводити 
планування бюджетних видатків шкільних закладів окремо за 
кожною школою із застосуванням у розрахунковій формулі 
коригуючого коефіцієнта наповнення, який забезпечить збіль-
шення коштів для нормального функціонування малокомплек-
тних закладів шкільної освіти.
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