
Фінансове забезпечення  
та організація мережі

закладів освіти



Найважливіші питання 

національної освіти

• низькі місця, що посідає Україна в 
різноманітних світових рейтингах

• недосконалість механізмів формування 
кадрового резерву освітян і менеджерів освіти

• перебільшення норм навчального 
навантаження

• зниження рівня здоров’я українських школярів

• відсутність партнерства педагогів, батьків,  
громадськості,  самоврядування,  влади

• недостатня відпрацьованість механізму 
реалізації державно-приватного партнерства в 
освіті

• формування мережі закладів освіти

• наявність булінгу в закладах освіти 

39місце PISA 2018

56місце KEI

5місце за «індексом щастя»



Затверджено та приведено у відповідність до 
міжнародних стандартів Базовий  компонент 
дошкільної освіти (нова редакція)

Створено у 2020 - 13 268 додаткових місць

станом на 01.07.2021 - 4 932 додаткових місця

ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Забезпечення доступної  та якісної дошкільної освіти

15 335 закладів 

освіти різних типів 
і форм власності

дітей

1 150 545 



Затверджено Державний стандарт базової 
середньої освіти

Розроблено Типову освітню програму 

Загальна середня освіта

14  873 закладів 
ЗСО

4,2 млн учнів

438 тис. вчителів у 
школах

1061
опорних 

шкіл

1579
філій

Забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти



Проблеми:

Охоплення дітей позашкільною освітою в 
територіальних громадах 

(-38 закладів позашкільної освіти)

Забезпечення рівного доступу до позашкільної 
освіти дітям у сільській місцевості

(89,5% здобувають ПО в містах)

Позашкільна освіта

Удосконалення системи позашкільної освіти в умовах децентралізації 

1 351 закладів ПО

71,5 тис. гуртків

1,1 млн дітей

9,4 тис. дітей з 

ООП; 

7,3 тис. дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування;

35,7 тис. дітей із 

малозабезпечених 
сімей
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Трансформація мережі закладів 

загальної середньої освіти



Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджена постановою 
КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1088 (в редакції постанови КМУ від 17.03.2021 р. № 209)

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
затверджено постановою КМУ від 14 січня 2015 р. № 6 (зі змінами від 14.04.2021 № 361)

Детальні роз’яснення щодо особливостей розподілу та використання освітньої субвенції 
надіслано до обласних та Київської міської державних адміністрацій листом МОН                                  
від 26.05.2021 № 1/11-3775

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2021 році

Залишки коштів освітньої субвенції
Роз’яснення про використання залишків коштів за освітньою субвенцією надані
листом МОН від 28.04.2021 № 1/11-2907

Освітня субвенція на 2021 рік - 99,6 млрд грн



Державне фінансування освітньої галузі 

83,6
млрд грн

заробітна плата

80,9
млрд грн

субвенції

2,7
млрд грн

+ 20,1 млрд грн 103,7
млрд грн

2021 рік 

заробітна плата

99,65
млрд грн

субвенції

4,05
млрд грн

2020 рік 

За попередніми оцінками освітня субвенція на 2022 рік (із врахуванням вищевказаних напрямків) буде

становити приблизно 116,0 млрд грн.



Субвенція - 2021



Інформаційні довідки щодо розрахунку 
обсягів освітньої субвенції

Інформаційні довідки щодо розрахунку обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та 
бюджетів територіальних громад на 2021 рік розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за 
посиланням: https://bit.ly/3yz61t2

https://bit.ly/3yz61t2


Hub
Сервісний дизайн 
освітніх технологій

Teach Hub
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Management

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ТЕХНОПАРК



4
БАЗОВІ 

КОМПОНЕНТИ 
ТЕХНОПАРКУ

ЦІННІСНО-
КОМПЕТЕНТНІСНА ОСВІТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА НАЦІЇ

БЕЗПЕЧНЕ  ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я СЕРЕДОВИЩЕ ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ





Про Національну стратегію

розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій

українській школі

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

25 травня 2020 року                               № 195/2020

Стратегічна ціль:
• розбудова системи здорового

харчування, формування
культури харчування та
правильних харчових звичок

1. Моніторинг   
2. Розроблення нормативних актів 
3. Оновлення технологічного  обладнання 
4. Урізноманітнення форм організації 
харчування
5. Підготовка фахівців

Кроки до якісного харчування:

2020 – 496  млн грн (харчоблоки) 
13,4 млн грн (НПЦ)  

2021 – державні субвенції «Спроможня школа…», НПЦ  

Реформування шкільного харчування
(за ініціативи та під патронатом Олени Зеленської)

424 заклади П(ПТ)О навчають за професією «Кухар»

професія «Кухар» – 51 975 осіб



Створення безбар’єрного простору

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення створення

безбар’єрного простору в Україні

03 грудня 2020 року                                №533/2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про схвалення Національної стратегії

зі створення безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 року

14 квітня 2021 року                                  № 366-р

Стратегічні цілі:
• можливість дорослих, молоді та дітей

використовувати всі види та форми
освіти

• задоволення особливих освітніх потреб
всіх учасників освітнього процесу

• створення інклюзивного освітнього
середовища

632 ІРЦ – 3661 педпрацівників

18 687 інклюзивних класів

25 078 учнів ЗЗСО

6 000 вихованців у інклюзивних групах ЗДО

4 586 осіб з ООП у закладах П(ПТ)О, ЗВО

162923 
дитини з 

інвалідністю

23500     
з розладами 

психіки

4766
хвороби ока

18922           
з хворобами 

ЦНС

7921
хвороба вуха

242 спеціальних ЗЗСО – 36461 учень

77  НРЦ – 7639 учнів 



Дякую за увагу!


