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В Україні продовжується реформа 
освіти, що є вкрай важливим для під-
вищення ефективності та якості на-
дання освітніх послуг. Освіта молодого 
покоління визначає майбутнє держави. 
Реформа освіти передбачає системну 
трансформацію, головної метою якої 
нова висока якість освіти на всіх рівнях: 
від початкової школи до закладів вищої 
освіти. 

Освітня реформа має чотири напря-
ми: реформу середньої освіти, профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, 
вищої освіти та створення нової систе-
ми управління і фінансування науки. За 
кожним із них будуть здійснені певні 
заходи, спрямовані на досягнення спіль-
ної мети: перетворити українську осві-
ту на інноваційне середовище, в якому 
здобувачі освіти отримують навички 
та вміння самостійно здобувати знан-
ня і застосовувати їх у практичній ді-
яльності, а науковці мають можливості 
та ресурси для проведення досліджень, 

що безпосередньо впливатимуть на со-
ціально-економічний стан держави. Під 
час реформування планується впрова-
дити нові стандарти освіти, покращи-
ти матеріально-технічну базу освітніх 
закладів та наукових установ, залучити 
кращих педагогічних та наукових пра-
цівників і запровадити справедливу і 
прозору систему фінансування галузі 
освіти та науки. Реформа також має на 
меті підвищення престижу педагогічної 
та наукової праці [1].

Від 2014 р. реформа у сфері вищої 
освіти в Україні зумовлена імплемен-
тацією та реалізацією нової редакції 
Закону України «Про вищу освіту» [2]. 
Цей закон, у розробці якого взяла участь 
широка академічна спільнота, спрямо-
вується на наближення української сис-
теми вищої освіти до сучасних європей-
ських стандартів та відкриває шлях до 
розв’язання значної частини проблем 
вітчизняної вищої школи. Згідно зі ст. 71 
Закону України «Про вищу освіту» [3]  
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фінансування державних закладів ви-
щої освіти здійснюється за рахунок  
коштів державного бюджету на умовах 
державного замовлення на оплату по-
слуг із підготовки фахівців, наукових і 
науково-педагогічних кадрів та за раху-
нок інших джерел, не заборонених зако-
нодавством, із дотриманням принципів 
цільового та ефективного використання 
коштів, публічності та прозорості у при-
йнятті рішень. Утім, вищезазначений за-
кон не закладає підвалин ефективного, 
прозорого та достатнього фінансування 
системи вищої освіти України. Натомість 
має відбутися побудова ефективного 
фінансового механізму системи вищої 
освіти як елементу державної політики 
в галузі освіти, який буде складатись із 
відповідних методів, форм, інструментів 
та важелів [4].

Серед гострих проблем, які стоять 
на порядку денному, слід виділити: не-
обхідність удосконалення механізму 
фінансування освіти та дефіцит фінан-
сових ресурсів на реалізацію реформи 
освіти загалом. 

Проблемам фінансування освіти 
присвячено цілу низку науково-прак-
тичних публікацій. Серед дослідників 
можна виділити Л. Гриневич, В. Ковтун-
ця, С. Даниленко, С. Лондара, О. Шарова 
та багатьох інших. Визнаючи вагомий 
внесок віт чизняних аналітиків у дослі-
дження проблем фінансування освіти, 
варто зазначити, що поза увагою зали-
шилося застосування нових інструмен-
тів, які успішно використовуються у за-
рубіжній практиці.

Метою статті є пошук шляхів удоско-
налення механізмів фінансування освіти 
через інструменти фінансового ринку.

До останнього часу в Україні модель 
фінансування науки і освіти була сфор-
мована на основі історичного досвіду та 
мала маргінальний вигляд, адже не вра-
ховувала викликів сучасного світу та 
підходів до реалізації передових науко-
вих проектів. Останні законодавчі зміни 
дещо вдосконалили нормативно-право-

ве поле у сфері надання освітніх послуг 
та ведення наукової діяльності, проте 
інституційні зміни ще мають бути про-
довжені з урахуванням подальшої тран-
сформації системи фінансування [4]. 

З огляду на обмеженість джерел фі-
нансування, актуальним для фінансу-
вання здобуття освіти, а також залучен-
ня вільних фінансових ресурсів на реа-
лізацію реформи освіти є застосування 
ваучерів (сертифікатів) та освітніх облі-
гацій, або соціальних облігацій. 

Зазначимо, що соціальний ваучер 
(цільова споживча субсидія, соціальний 
сертифікат) – документ, що дає право 
споживачеві отримати від обраного 
постачальника послугу в певному об-
сязі (грошовий номінал ваучера) та на 
визначених умовах, а постачальнику – 
право отримати оплату вартості послу-
ги з фактом її надання у визначеному 
обсязі і на певних умовах. Сертифікати 
дозволяють з’єднати громадські дотації 
і вільний ринок, перешкоджаючи вико-
ристанню виділених коштів не за при-
значенням. 

Технологія соціального ваучера за-
родилася за кордоном. У США ваучери 
використовуються як засіб виплати дер-
жавних дотацій при оплаті навчання.  
У Фінляндії використовуються сертифі-
кати на оплату соціальних і медичних 
послуг. В муніципалітетах Данії за тех-
нологією соціальних ваучерів самотнім 
літнім громадянам надаються побутові 
послуги (прибирання, купівля продуктів, 
миття вікон, приготування їжі тощо) [5].

Ваучерна система фінансування 
усіх рівнів освіти функціонує у бага-
тьох країнах, зокрема ваучерна схема 
університетського фінансування була 
запроваджена в Казахстані у 2001 р., Ро-
сії – 2002 р., Грузії – 2005 р., Угорщині – 
2007 р., Литві – у 2009 р. та інших краї-
нах [6]. В цих країнах ваучерна система 
фінансування є, по суті, системою дер-
жавного заохочення для обдарованих 
абітурієнтів – диференційовані гранти 
уряду. Ваучери, як правило, використо-
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вуються для оплати навчання в держав-
них та приватних університетах (від 30 
до 100 відсотків вартості навчання). 

У багатьох країнах ваучерна система 
фінансування використовуються ви-
ключно для підтримки дітей із малоза-
безпечених сімей.

Необхідно відзначити, що в Украї-
ні діє механізм фінансування здобуття 
освіти через ваучери в частині освіти 
дорослих. Зокрема Закон України «Про 
зайнятість населення» [7] передбачає 
застосування такого механізму та надає 
визначення ваучера як документа вста-
новленого зразка, що дає особі право на 
перепідготовку, підготовку на наступно-
му освітньо-кваліфікаційному рівні, спе-
ціалізацію, підвищення кваліфікації у 
навчальних закладах чи у роботодавця. 

Згідно Закону України «Про зайня-
тість населення» [7], право на одноразо-
ве отримання ваучера для підтримання 
конкурентоспроможності шляхом пере-
підготовки, спеціалізації, підвищення 
кваліфікації за професіями та спеціаль-
ностями для пріоритетних видів еконо-
мічної діяльності мають:

1) особи віком старше 45 років, стра-
ховий стаж яких становить не менше 
15 років, до досягнення встановленого 
статтею 26 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» пенсійного віку;

2) особи, звільнені з військової служ-
би (крім військовослужбовців строкової 
служби), служби в органах внутрішніх 
справ, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, 
органів і підрозділів цивільного захи-
сту, податкової міліції або Державної 
кримінально-виконавчої служби Украї-
ни у зв’язку із скороченням чисельності, 
штату або за станом здоров’я до досяг-
нення ними встановленого статтею 26 
Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування» 
пенсійного віку, за наявності вислуги 
не менше 10 років, які не набули права 
на пенсію відповідно до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та деяких ін-
ших осіб»;

3) особи, звільнені з військової служ-
би після участі у проведенні антитеро-
ристичної операції, у здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, з числа осіб з ін-
валідністю до отримання права на пен-
сію відповідно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб»;

4) внутрішньо переміщені особи 
працездатного віку за відсутності підхо-
дящої роботи.

Вибір професії (спеціальності) із за-
твердженого переліку, форми та місця 
навчання здійснюється особою. Вар-
тість ваучера встановлюється в межах 
вартості навчання, але не може пере-
вищувати десятикратний розмір про-
житкового мінімуму для працездатних 
осіб, установленого законом. Оплата 
ваучера здійснюється за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування України 
на випадок безробіття виходячи з його 
фінансових можливостей. Порядок ви-
дачі державною службою зайнятості ва-
учерів затверджується Кабінетом Міні-
стрів України. Також перелік професій, 
спеціальностей, напрямів підготовки та 
підвищення кваліфікації, для навчання 
за якими може бути виданий ваучер, 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сферах 
трудових відносин, соціального захисту 
населення [7].

Відповідний перелік професій за-
тверджено наказом Міністерства соці-
альної політики України від 25.06.2015 
№ 661 «Про затвердження Переліку 
професій, спеціальностей, напрямів 
підготовки та підвищення кваліфікації, 
для навчання за якими може бути вида-
ний ваучер» [8].
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Порівняно з традиційною органі-
зацією професійного навчання, вау-
чер дає більше свободи користувачам 
щодо вибору форми та місця навчання 
і передбачає істотно меншу роль дер-
жавної служби зайнятості. Водночас 
програма має низку досить жорстких 
обмежень: недоступна для осіб, які не 
мають документального підтверджен-
ня наявності професійної освіти; надто 
вузький вибір професій (13 робітничих 
професій та 22 спеціальності/напря-
ми), обмежена висхідна мобільність між 
освітньо-кваліфікаційними рівнями. 
Найбільш популярними робітничими 
професіями із затвердженого переліку 
є тракторист-машиніст сільськогоспо-
дарського виробництва, електрогазо-
зварник, плодоовочівник, водій наван-
тажувача. Найчастіше обирають профе-
сії ІТ (комп’ютерні системи та мережі, 
програмне забезпечення систем, розро-
блення програмного забезпечення) та 
землевпорядника. Серед користувачів 
ваучерної програми переважають чоло-
віки, особливо у видах навчання за ро-
бітничими професіями [9].

На нашу думку, було б доцільно роз-
ширити коло використання ваучерів 
для фінансування вищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти для об-
дарованих дітей із малозабезпечених 
сімей.

Поряд із вищезазначеним, головним 
предметом даного дослідження є оцінка 
можливостей запровадження у вітчиз-
няну практику освітніх облігацій (соці-
альних облігацій). 

З одного боку облігації є фінансо-
вими інструментами, які знаходяться в 
обігу на фінансовому ринку та можуть 
забезпечити мобілізацію вільних фі-
нансових ресурсів для фінансування 
актуальних проблем освітньої реформи.  
З іншого боку – вони забезпечать можли-
вості для власників облігації оплатити 
навчання у закладах вищої або професій-
ної (професійно-технічної) освіти за ра-
хунок цих фінансових інструментів.

Слід відзначити, що у зарубіжних 
країнах досить вдало використовують-
ся облігації для фінансування здобуття 
освіти та мобілізації вільних грошових 
коштів на внутрішньому фінансовому 
ринку.

У США вже понад 30 років функціо-
нує програма освітніх облігацій. Відпо-
відно до цієї програми будь-яка особа, 
яка досягла 24-х років може придбати 
та скористуватися освітньою облігаці-
єю для оплати навчання (або батьки, 
які купують облігації для своєї дитини, 
яка не досягла вказаного віку). Також 
програма освітніх облігацій в США пе-
редбачає звільняти частину доходів 
домогосподарства від оподаткування 
(зокрема, для того щоб претендувати на 
податкові пільги облігації мають бути 
серії ЕЕ випущені після 1989 року) [10].

При погашенні освітніх облігацій усі 
кошти мають бути використані на оп-
лату здобуття вищої освіти власника 
облігацій, або утриманців (передусім 
дітей). Служба внутрішніх доходів (IRS) 
визнає платежі, які здійснені у межах 
програми, де Міністерство освіти США 
окреслило схеми допомоги студентам. 
Кошти, отримані за рахунок погашен-
ня облігацій, можуть бути використані 
виключно на оплату освітніх послуг, у 
т. ч. на оплату занять в лабораторіях, на 
курсах тощо. Кошти не можуть витрача-
тися на харчування, проживання, книги, 
спортивний інвентар та розважальні 
заходи університетів. Також доходи до-
могосподарств, які мають право на по-
даткові пільги в межах програми освіт-
ніх облігацій, не мають перевищувати 
певну межу (наразі цей поріг складає 
139 250 дол. США валового доходу для 
домогосподарств). Домогосподарства, 
які мають більші сукупні доходи, також 
можуть купувати освітні облігації, втім 
не мають податкових пільг.

Більш широка програма освітніх об-
лігацій діє в Австралії. Домогосподар-
ства Австралії вважають освітні обліга-
ції простим, гнучким та податково ефек-
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тивним способом інвестування в освіту 
дитини [11]. Відмінною рисою австра-
лійських освітніх облігацій є можли-
вість використання їх для фінансування 
на усіх рівнях освіти від дошкільної до 
університетської. Також на відміну від 
США в Австралії кошти можна витрача-
ти на підручники, транспорт, проживан-
ня та інші супутні освітні послуги [12]. 

Схожі схеми емісії освітніх облігацій 
діють і в європейських країнах. Є навіть, 
спеціальні програми освітніх облігацій 
для іноземних студентів.

Цікавим є досвід програм освітніх 
облігацій Ірландії для студентів з Ки-
таю [13]. Така ініціатива зокрема була 
підтримана ірландською міграційною 
службою. Ці облігації з одного боку є ін-
струментом оплати навчання в Ірландії, 
а з другого боку є альтернативою пере-
вірки фінансового статусу студентів з 
метою спрощення процедури отримання 
ірландської візи. Процедура придбання 
облігацій є дуже простою: достатньо за-
повнити онлайну форму та оплатити че-
рез інтернет 7 000 євро. Це, в результаті, 
гарантує, що ці кошти будуть використа-
ні студентом на особисті освітні потреби. 
До переваг освітніх облігацій Ірландії 
(Education bond Ireland) для іноземних 
студентів можна віднести швидку проце-
дуру отримання візи та цільовий харак-
тер мобілізованих коштів. 

Втім, більш розповсюдженою фор-
мою фінансування освіти та інших со-

ціально важливих сфер є емісії обліга-
цій соціального впливу (Social Impact 
Bonds). Схеми обігу соціальних і освітніх 
облігацій кардинально відрізняються 
одна від одної (рис. 1, 2). 

Соціальні облігації є результативною 
формою інвестицій у соціально-еконо-
мічний розвиток європейських країн. 
Приватні інвестори надають капітал 
через інструменти фінансового ринку 
для запуску або розширення соціально- 
економічних програм, що забезпечують 
суспільне благо, передусім, фінансуван-
ня освіти. Ця схема є взаємовигідною для 
усіх учасників. Наприклад, якщо очіку-
вані соціальні (освітні) виплати будуть 
досягнуті наприкінці певного періоду, 
інвестори отримують назад свій капітал 
плюс дохідність (узгоджену з державни-
ми органами влади). Соціальні облігації 
мають потенціал для залучення вели-
ких обсягів капіталу для фінансування 
соціальних послуг. І Європейська комісія 
має на меті полегшити та забезпечити 
ефективний обмін досвідом між дер-
жавами-членами щодо розвитку ринку 
соціальних облігацій. У свою чергу Євро-
пейський парламент закликав до більш 
широкого використання інноваційного 
фінансування соціальної допомоги [14]. 

Філософія соціальних інвестицій 
(соціальних облігацій) змінює підхо-
ди до соціальних видатків в Європі. 
Вона базується на тій ідеї, що сьогодні 
державні соціальні витрати (витрати 

Рис. 1. Спрощена схема фінансування здобуття освіти через освітні облігації
Побудовано автором за: Saving for your children’s education. URL: https://www.moneysmart.gov.au/managing-
your-money/saving/saving-for-your-childrens-education.
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на освіту) забезпечать у майбутньому 
економічне зростання та зайнятість. 
Наприклад, краще навчання в ранньо-
му віці може призвести в майбутньому 
до формування більш ефективної та 
конкурентоспроможної робочої сили, 
яка більше сплатить податків і отримає 
меншу частку в страхуванні безробіття 
та соціальних виплатах. Застосування 
цього принципу допомагає визначити 
пріоритети тих видів витрат на соціаль-
не забезпечення, які мають найбільший 
благотворний вплив. На сьогодні голов-
ним пріоритетом є освіта.

Так, протягом останніх років ринок 
соціальних облігацій набуває все біль-
шої популярності серед європейських 
країн. Зокрема, 2 червня 2017 року 
Європейський інвестиційний фонд 
(European Investment Fund – EIF) разом 
із Міністерством економіки та зайнято-
сті Фінляндії оголосили про створення 
схеми соціального впливу через інстру-
менти фінансового ринку, яка є першою 
у такому вигляді в Європі [15]. Ця схема 
стала можливою для реалізації завдя-
ки Європейському фонду стратегічних 
інвестицій (European Fund for Strategic 

Investments – EFSI). EFSI є центральним 
елементом Європейського інвестицій-
ного плану Європейської комісії, так 
званого «плану Юнкера», і буде забез-
печувати гарантії для приватних інвес-
торів. EIF буде інвестувати 10 млн євро 
на соціальні потреби, передусім через 
надання допомоги у фінансуванні здо-
буття освіти та пошуку роботи. 

Схеми емісії соціальних облігацій 
забезпечують нівелювання фінансових 
ризиків між приватними інвесторами 
та державою, що в результаті забезпе-
чує ефективність реалізації соціаль-
но-економічних програм. Передусім ці 
програми спрямовані на забезпечення 
освіти іммігрантів та їхнє працевлаш-
тування. Очікується, що «план Юнке-
ра» буде мобілізовувати понад 4,4 млрд 
євро інвестицій в Фінляндію і 194 млрд 
євро по всій Європі. Цей інвестиційний 
план є одним із головних пріоритетів 
Єврокомісії, який забезпечуватиме до-
ступ до освіти та працевлаштування не-
захищених верств населення. 

Спрощену схема фінансування осві-
ти через освітні та соціальні облігації в 
Україні наведено на рис. 3.

Рис. 2. Схема фінансування освіти через соціальні облігації
Побудовано автором за: Rotheroe, A, Lomax, P. and Joy, I. (2013). The Future for Children Bond: identifying the 
lessons learned from Allia’s bond offer to retail investors. Social Investment July, 1–29. London: New Philanthropy 
Capital; Payer pour obtenir des résultats: résoudre les questions complexes de notre société grâce aux obligations 
à impact social / Deloitte (Canada), [n.d.]; Warner, M. (2013). Private finance for public goods: social impact bonds. 
Journal of Economic Policy Reform. Vol. 16. Issue 4. Pages 303–319.
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Наведена схема досить спрощена, 
але в цілому схематично демонструє 
взаємозв’язки між учасниками. 

По-перше, це пряме придбання 
освітніх облігацій здобувачами освіти, 
передусім батьками, та їхнє цільове ви-
користання на освітні послуги. 

По-друге, можливість залучити «дов-
гі» гроші на внутрішньому фінансовому 
ринку через соціальні облігації (вико-
ристання приватного інвестиційного 
капіталу для фінансування державних 
освітніх програм та заходів з реформу-
вання освіти).

Підсумовуючи викладене, можна зро-
бити висновок, що в умовах хронічного де-
фіциту бюджетних коштів залучення при-
ватних капіталів для фінансування освіти 
через інструменти фінансового ринку 
(освітні облігації та облігацій соціально-
го впливу) стане ефективним механіз-
мом залучення вільних грошових коштів 
на розвиток вітчизняної системи освіти.

Також в умовах імплементації угоди 
про асоціацію ми можемо використо-
вувати успішні облігаційні схеми, які 
функціонують в країнах європейської 
співдружності.
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PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF NEW INSTRUMENTS FOR EDUCATION FINANCING  

IN UKRAINE
Abstract. The article is devoted to the problems of financing education. Issues of improving the 
financing mechanisms of education through the introduction of new tools are considered. The budget 
deficit and the limited sources of funding for education update the analysis of the possibilities of using 
foreign experience in the use of vouchers (certificates) and educational bonds (or social bonds). 
Particular attention is paid to the analysis of the experience of developed countries regarding the 
circulation of vouchers, educational and social bonds. It is noted that vouchers are an effective tool for 
funding education for gifted children from lowincome families. Educational bonds are a simple, 
flexible and tax efficient way of investing in a child’s education. Educational bonds provide an 
opportunity to save on education and provide funding at all levels of education: from preschool to 
university. Social bonds are a productive form of investment in the social and economic development of 
European countries. Private investors provide capital through financial market instruments to launch 
or expand socioeconomic programs that provide public goods, primarily education funding. This 
scheme is mutually beneficial for all participants. Social bonds have the potential to attract large 
amounts of capital to finance social services. And the European Commission aims to facilitate and 
ensure the effective exchange of experience among the EU Member States on the development of the 
social bond market. The conclusion is drawn about the possibilities of introducing these financial 
market instruments into domestic practice. A simplified scheme of financing education through 
educational and social bonds in Ukraine is presented.
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