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постановка проблеми у загальному 
вигляді. важливу роль у досягненні сталого 
розвитку, що передбачає взаємодію еконо-
мічного зростання, соціального розвитку та 
захисту навколишнього середовища, відіграє 
освіта, яка сприяє розширенню можливостей 
кожної людини і перетворенню суспільства. Як 
зазначено у ріо-де-жанейрській декларації з 
навколишнього середовища та розвитку оон 
(1992 р.), «освіта є незамінним фактором для 
зміни підходів людей, з тим щоб вони мали 
можливість оцінювати і вирішувати поставлені 
перед ними проблеми в сфері сталого розви-
тку» [1].

у розвинених країнах освіта виконує різ-
номанітні освітні, соціальні та економічні 
функції, забезпечуючи постійний розви-
ток людського капіталу нації; задоволення 
освітніх потреб населення; гнучке і швидке 
підстроювання працівників під мінливі 
вимоги ринку праці та технологічного серед-
овища; створення кадрового потенціалу 
інноваційного розвитку економіки і соціаль-
ної сфери; масований додатковий приплив 
коштів у систему освіти за рахунок різкого 
збільшення масштабів освітньої діяльності 
[2, с. 8]. країни, що розвиваються, не забез-
печують населення своїх країн знаннями й 
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необхідними компетенціями в достатній мірі, 
у тому числі через недостатню державну 
фінансову підтримку.

Міжнародне співтовариство приділяє зна-
чну увагу сфері освіти для всіх в країнах, що 
розвиваються, як одній з пріоритетних сфер 
сталого розвитку. викорінення неграмот-
ності, забезпечення права на безкоштовне 
обов’язкове навчання на початковому рівні, 
підвищення загального рівня освіти про-
тягом усього життя та прогресивне збіль-
шення необхідних бюджетних ресурсів для 
фінансування цих заходів стало однією з 
цілей, визначених ще у декларації соці-
ального прогресу і розвитку оон (1969 р.) 
[3]. Значному досягненню цілей у сфері 
освіти в країнах, що розвиваються, сприяла 
джомт’єнська всесвітня декларація з освіти 
для всіх (1990 р.), яка визначила такі ключові 
аспекти і принципи, як загальний доступ до 
навчання, рівноправність, приділення осо-
бливої уваги навчальним результатам, роз-
ширення засобів і масштабів базової освіти, 
збагачення середовища навчання і зміц-
нення партнерських зв’язків [4]. у 2000 р.  
всесвітній форум з освіти (дакар, сенегал) 
визначив освіту «ключем до сталого розви-
тку, миру і стабільності всередині країн і у 
відносинах між ними» та встановив необхід-
ність вирішення нових цілей та завдань до 
2015 р. (виховання та освіта дітей молод-
шого віку, загальна початкова освіта, нави-
чки молоді та дорослих, грамотність дорос-
лих, гендерна рівність, якість освіти) [5]. на 
необхідності забезпечення до 2015 р. мож-
ливості отримання у повному обсязі почат-
кової шкільної освіти та рівного доступу до 
всіх рівнів освіти було наголошено також у 
2000 р. в «декларації тисячоліття оон» [6].

новий порядок денний у сфері розвитку, 
визначений у підсумковому документі саміту 
оон «Перетворення нашого світу: порядок 
денний у сфері сталого розвитку на період 
до 2030 р.» [7] зумовлює необхідність здій-
снення оцінки досягнутого прогресу в сфері 
освіти для всіх і достатності державних 
фінансових ресурсів, спрямованих до сек-
тору надання освітніх послуг в країнах, що 
розвиваються.

аналіз останніх досліджень і публі- 
кацій. Проблемним питанням забезпечення 
освітою в інтересах досягнення сталого 
розвитку присвячено праці багатьох зару-
біжних і вітчизняних вчених. роль освіти у 
сталому розвитку досліджували такі зару-
біжні вчені, як е. Зенелай [8], с. стерлінг [9],  

е. Ханнум і к. Бучмен [10]. освіту як пріори-
тетний напрям сталого розвитку розглядала 
М.М. Бабаджанова [11]. освіту в інтересах 
сталого розвитку як провідний механізм та 
умови забезпечення успішності соціально-
економічних змін вивчали а.і. жук, н.н. ко- 
шель і с.Б. савелова [12]. роль освіти у 
поліпшенні якості життя населення укра-
їни визначили а.в. Шевчук і н.в. Пука [13].  
у зв’язку з новим етапом на шляху перетво-
рення світу, визначеним у порядку денному 
в сфері сталого розвитку на період після 
2015 р., важливим є оцінка прогресу в сфері 
освіти для всіх і аналіз її державної фінан-
сової підтримки в країнах, що розвиваються.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є оцінка 
прогресу в сфері освіти для всіх і аналіз її 
державної фінансової підтримки в країнах, 
що розвиваються.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. для оцінки прогресу в сфері освіти 
для всіх необхідно проаналізувати вико-
нання цілей, визначених у дакарських рам-
ках дій [5], за допомогою індексу розвитку 
освіти для всіх (далі – іро). іро є зведеним 
показником, що використовується Юнеско 
у щорічних всесвітніх доповідях з освіти для 
всіх (далі – одв) з метою оцінки загального 
прогресу на шляху до досягнення поставле-
них цілей. Значення іро для заданої країни 
являє собою середнє арифметичне чоти-
рьох компонентів: 1) загальна початкова 
освіта, прогрес щодо якої вимірюється за 
допомогою скорегованого нетто-коефіці-
єнту охоплення початкової освіти у серед-
ній освіті; 2) грамотність серед дорослих (за 
допомогою коефіцієнту грамотності осіб у 
віці 15 років і старше); 3) гендерний пари-
тет і рівність (за допомогою гендерно-орі-
єнтованого індексу одв, який дає середнє 
значення індексів гендерного паритету і 
брутто-коефіцієнтів охоплення початковою 
і середньою освітою, а також коефіцієнта 
грамотності дорослих); 4) якість освіти (за 
допомогою розрахунку частки учнів, які 
довчились до 5 класу) [14].

Значення іро можуть варіюватися від  
0 до 1 (при цьому 1 означає повне досяг-
нення одв у рамках зазначених чотирьох 
цілей). Залежно від значень рівень іро може 
бути високим (країни досягли або майже 
досягли цілей одв (0,95–1,00); середнім 
(країни на півдорозі до досягнення цілей 
(0,80–0,94); низьким (країни є далекими від 
повного досягнення цілей одв (<0,80)) [14].
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За результатами аналізу значень іро 113 
країн світу у 2012 р. (Юнеско, 2015 р.),  
необхідно зробити такі висновки: серед 
77 країн, що розвиваються, 22 країни (або 
28,6%) з доходом нижче середнього та вище 
середнього знаходилися у категорії країн з 
високими показниками досягнення цілей 
одв (табл.1).

37 країн (5 з яких належать до найменш 
розвинутих країн (далі – нрк), 14 – до країн 
з доходом нижче середнього, 18 – до країн 
з доходом вище середнього), або 48% зна-
ходилися у категорії країн з середнім рівнем 
іро. низький рівень показника мали 18 країн 
(23,4%), у т.ч. 15 нрк і 3 країни з доходом 
нижче середнього.

у 2012 р. серед країн з доходом вище 
середнього 47% мали високий рівень іро, 
53% країн – середній рівень показника. 
рівень іро країн з доходом нижче середнього 
варіювався від високого до низького: 26% 
країн досягли або майже досягли цілей одв, 
61% знаходилося на півдорозі до досягнення 
цілей, 13% є далекими від повного досяг-
нення цілей. найгірші значення за показни-

ком мали нрк: 75% країн низький, а 25% – 
середній рівень іро (рис. 1).

Попри те, що більшості країн з числа 
найбільш відстаючих від досягнення цілей 
одв вдалося добитися значного прогресу 
(у Гані, Гватемалі, Лаоській народно-демо-
кратичній республіці, Мавританії, непалі 
й сенегалі іро виріс більш ніж на 20%, в 
Буркіна-Фасо та нігері – більш ніж на 30%) 
для багатьох країн одв залишається «неза-
вершеним політичним порядком денним» 
[14]. Як зазначають члени групи з підготовки 
всесвітньої доповіді з моніторингу одв, 
«без проведення більш інклюзивної, спра-
ведливої та комплексної політики в сфері 
освіти, у якій однакова увага приділялась 
би усім пріоритетам одв, повне виконання 
поставлених в рамках порядку денного одв 
завдань залишиться в найближчі роки недо-
сяжною метою» [14].

варто зазначити, що ще у джомт’єнській 
декларації було визначено, що «прогрес у 
забезпеченні потреб у базову освіту для всіх 
у кінцевому рахунку залежить від діяльності, 
що здійснюється кожною країною окремо» 

таблиця 1
індекс розвитку освіти для всіх за групами країн, 2012 р.

Рівень 
показника

найменш  
розвинені країни

країни з доходом 
нижче середнього

країни з доходом  
вище середнього

високий 
(0,95–1,00)

– 6 країн: 
україна, киргизстан, 
таджикистан, узбекис-
тан, Монголія, самоа

16 країн: 
казахстан, Литва, куба, 
Білорусь, йорданія, 
сербія, Бразилія, 
саудівська аравія, чилі, 
азербайджан, Мексика, 
Молдова, венесуела, 
Маврикій, румунія, 
еквадор

середній 
(0,80–0,94)

5 країн:
сан-томе і принсіпі, 
тимор-лешті, 

14 країн: 
Шрі-Ланка, індонезія, 
сирія, Болівія, 
кабо-верде, сальвадор, 
Єгипет, Парагвай, 
Гондурас, Марокко, 
Гайана, Гватемала, Гана, 
камерун

18 країн: 
коста-ріка, Мальта, 
сейшельські острови, 
чорногорія, Барбадос, 
Ліван, туреччина, оман, 
Панама, іран, Фіджі, 
Беліз, туніс, Перу, 
сент-Люсія, колумбія, 
домінікана, алжир

низький 
(<0,80)

15 країн: 
Лесото руанда, Гамбія, 
непал, судан, сенегал, 
ангола, Мозамбік, Бенін, 
еритрея, Буркіна-Фасо, 
Малі, Центрально-
африканська 
республіка, нігер, чад

3 країни: 
Бангладеш, нігерія, 
Пакистан

–

Джерело: побудовано автором на основі [14]



49

Випуск # 4 / 2016                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Рис. 1. індекс розвитку освіти для всіх у 2012 р. за групами країн 
Джерело: побудовано автором на основі [14]

Рис. 2. Державні витрати на освіту  
в якості процентної частки ввп за групами країн

Джерело: побудовано автором на основі [14]

Рис. 3. витрати на освіту, виражені у вигляді частки
державного фінансування, за групами країн
Джерело: побудовано автором на основі [14]
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[4]. тому стратегії, визначені у дакарських 
рамках дій, включають забезпечення на 
національному рівні твердої політичної при-
хильності до надання освіти для всіх, роз-
роблення національних планів дій і значне 
збільшення інвестицій в базову освіту [5]. 
важливими заходами щодо досягнення 
поставлених цілей дакарськими рамками 
дій є спрямування достатніх асигнувань на 
всі компоненти базової освіти (за рахунок 
збільшення частки національного доходу і 
бюджету, що виділяється на освіту і, в межах 
цих асигнувань, на базову освіту за раху-
нок скорочення коштів, що виділяються на 
менш пріоритетні завдання розвитку), більш 
ефективне та цілеспрямоване використання 
коштів [5].

для визначення рівня достатності фінан-
сових ресурсів, спрямованих урядами країн, 
що розвиваються, до сектору освіти, важли-
вим є аналіз виконання цільових показників, 
рекомендованих у 2006 р. Групою високого 
рівня з освіти для всіх [15] і обов’язкових з 
2014 р. за Маскатською угодою (4–6% ввП 
або не менш, ніж 15–20% від загального 
обсягу державних витрат) [16].

Як свідчать дані рисунку 2, попри те, що 
найнижчі показники державного фінансу-
вання мають нрк, найбільше зростання 
державних витрат на освіту в якості про-
центної частки ввП протягом 1999–2012 рр. 
відбулося саме в цих країнах.

у країнах з рівнем доходу вище серед-
нього на потреби освіти у 2012 р. урядами 
спрямовано найбільші обсяги фінансових 
ресурсів, що становлять 5,1% ввП. у краї-
нах з рівнем доходу нижче середнього цей 
показник становив 4,9% ввП.

розглядаючи виконання країнами реко-
мендацій Групи високого рівня з одв 
щодо необхідності спрямування фінансо-
вих ресурсів на освіту в рамках державних 
бюджетів від 15% до 20%, необхідно зро-
бити висновки, що тільки витрати країн з рів-
нем доходу нижче середнього відповідають 
встановленим показникам (рис. 3).

варто відмітити також, що у цій групі 
країн протягом 1999–2012 рр. відбулося 
найбільше зростання державних витрат на 
освіту (на 0,6%). країни як з рівнем доходу 
вище середнього, так і нрк у 2012 р. мають 
однакові показники здійснення державних 
витрат на освіту – 14,9%.

отже, аналізуючи виконання рекомен-
дацій Групи високого рівня з одв у 2012 р. 
щодо необхідності спрямування національ-

ними урядами країн фінансових ресурсів 
на освіту, варто відзначити, що державні 
витрати на освіту в якості процентної частки 
ввП в цілому відповідають цільовому показ-
нику (4–6% ввП). найвищі обсяги фінан-
сових ресурсів (5,1% ввП) спрямовано на 
потреби освіти урядами в країнах з рівнем 
доходу вище середнього. найменший показ-
ник мають нрк (4% ввП).

частка витрат на освіту в загальному 
обсязі державного фінансування протягом 
1999–2012 рр. мала незначне зростання.  
у 2012 р. тільки витрати країн з рівнем 
доходу нижче середнього (15,6%) відпо-
відали встановленим показникам. частка 
витрат як нрк, так і країн з рівнем доходу 
вище середнього становила 14,9%, що є 
нижчим за цільовий показник, встановлений 
у діапазоні від 15% до 20% (табл. 2).

За результатами аналізу наявних даних 
щодо державного фінансування освіти у 
2012–2014 рр. у нрк визначено, що більше 
ніж 4% ввП заплановано витратити в Малі 
(4,09%), руанді (4,2%), того (4,35%), Бурунді 
(4,37%), коморських островах (4,55%), 
Беніні (4,58%), Мозамбіку (5,51%), Зімбабве 
(7,41%) (табл. 3).

найменші заплановані показники – у Пів-
денному судані (1,36%), Гвінеї-Бісау (1,61%). 
Якщо розглядати заплановані витрати на 
освіту за часткою у загальному обсязі дер-
жавних витрат, то необхідно відмітити, що 
найвищі показники у Бурунді (38,19%), Беніні 
(22,6%), Мадагаскару (21,03%), коморських 
островів (18,45%), танзанії (17,97%), Малі 
(17,51%). найнижчі показники мають Пів-
денний судан (6,87%), Центральноафри-
канська республіка (7,84%), Гвінея-Бісау 
(8,15%), Гаїті (8,76%).

Перевищення фактичних витрат над 
запланованими спостерігалося у таких кра-
їнах, як Мозамбік (на 1,11%), того (0,92%), 
уганда (0,43%), Ліберія (0,04%), коморські 
острови (0,02%). Заниження фактичних 
витрат порівняно із запланованими відбу-
лося у руанді (на 2,2%), Південному судані 
(1,58%).

середнє значення частки державних 
витрат на освіту в країнах з рівнем доходу 
нижче середнього протягом 2012–2014 рр. 
становило 14,5% (табл. 4).

При цьому слід відзначити, що частка 
запланованих державних витрат Гондурасу 
і вануату перевищила верхню межу реко-
мендованого показника 15–20% на 6,97% 
і 2,59% відповідно. найбільшу частку в 
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таблиця 2
показники іРо та фінансування освіти національними урядами у 2012 р. 

в країнах, що розвиваються

країни

Частка країн за індексом 
розвитку освіти,% Державне фінансування освіти

низький 
(<0,80)

середній 
(0,80–0,94)

високий 
(0,95–1)

% ввп % державних 
витрат 

Цільо-
вий 

показ- 
ник

Фак- 
тичне 

значення

Цільо-
вий 

показ- 
ник

Фак- 
тичне 

значення

нрк 75 25 – 4–6 4 15–20 14,9
країни з рівнем 
доходу нижче 
середнього

13 61 25 4–6 4,9 15–20 15,6

країни з рівнем 
доходу вище 
середнього

– 53 47 4–6 5,1 15–20 14,9

Джерело: побудовано автором на основі [14]

таблиця 3
Державне фінансування освіти у нРк у 2012–2014 рр. (середнє значення)

країна
% ввп % державних витрат

Заплановані 
витрати

Фактичні 
витрати

Заплановані 
витрати

Фактичні 
витрати

афганістан 3,08 10,05
Бенін 4,58 22,6
Буркіна-Фасо 3,81 14,16
Бурунді 4,37 38,19
Центральноафриканська 
республіка 2,17 7,84

коморські острови 4,55 4,64 18,45 18,47
Гвінея-Бісау 1,61 8,15
Гаїті 3,05 8,76
Ліберія 3,85 3,8 14,81 14,85
Мадагаскар 2,86 21,03
Малаві 3,54 14,39
Малі 4,09 17,51
Мозамбік 5,51 4,73 14,39 15,5
непал 3,22 14,19
руанда 4,2 3,83 15,04 12,84
сьєрра-Леоне 2,59 15,24
Південний судан 1,36 1,16 6,87 5,29
танзанія 3,77 17,97
того 4,35 4,05 13,73 14,65
уганда 2,45 2,35 12,25 12,68
Зімбабве 7,41
всього 3,64 14,6

Джерело: побудовано автором на основі [17]
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таблиця 4
Державне фінансування освіти в країнах з доходом нижче середнього

країна
% ввп % державних витрат

Заплановані 
витрати

Фактичні 
витрати

Заплановані 
витрати

Фактичні 
витрати

вірменія 2,4 9,94
Бутан 4,41 13,84
Гана 4,41 16,23
Гайана 4,48 4,63 13,42 16,07
Гондурас 5,61 5,78 26,97 24,55
кенія 5,29 15,75
кірибаті 11,05 10,71 10,84 11,7
косово 4,4 15,08
Лесото 8,78 13,99
нікарагуа 3,72 21
нігерія 0,91 6,54
Папуа нова Гвінея 4,96 5,3 13,79 14,55
самоа 4,67 12,63
сан томе і Принсіпі 4,37 8,79
сенегал 5,92 20,05
соломонові острови 8,06 14,66
Шрі-Ланка 1,55 1,54 7,48 7,5
свазіленд 5,14 19,27
тимор-Лешті 2,28 6,8
вануату 5,36 22,59 24,56
всього 4,9 14,5

Джерело: побудовано автором на основі [17]

таблиця 5
Державне фінансування освіти в країнах з доходом вище середнього

країна
% ввп % державних витрат

Заплановані 
витрати

Фактичні 
витрати

Заплановані 
витрати

Фактичні 
витрати

албанія 2,9 9,21
Беліз 6,04 6,04 21,61 21,87
кабо-верде 5,83 15,34
колумбія 3,52 3,53 13,58 14,32
сальвадор 3,49 15,08
Ямайка 5,03 5,31 12,76 14,04
Монголія 5,24 14,65
Перу 3,07 3,16 15,57 14,8
Південна африка 4,6 4,57 18,35 14,34
тонга 3,34 3,31 11,54 12,12
всього 4,3 14,8

Джерело: побудовано автором на основі [17]
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бюджеті країн мали також сенегал (20,05%), 
свазіленд (19,27%), Гана (16,23%), кенія 
(15,75%), косово (15,08%). найнижчі 
витрати на освіту – у нігерії (6,54%), тимор-
Лешті (6,8%), Шрі-Ланки (7,48%), сан томе 
і Принсіпі (8,79%), вірменії (9,94%). Пере-
вищення фактичних витрат порівняно з 
запланованими відбулося у таких країнах, 
як Гайана (на 2,65%), вануату (1,97%), кіри-
баті (0,86%), Папуа нова Гвінея (0,76%), 
Шрі-Ланка (0,02%).

частка витрат на освіту в загальному 
обсязі державного фінансування в краї-
нах з рівнем доходу вище середнього у 
2012–2014 рр. становила 14,8%. найбільша 
частка витрат на освіту запланована у Белізі 
(21,61%), при цьому фактичні витрати цієї 
країни перевищили заплановані на 0,26% 
(табл. 5). Заплановані державні витрати у 
сфері освіти у Південній африці становили 
18,35%, проте фактичні – 14,34%.

Менше 15% заплановано спрямувати на 
освіту такими країнами, як албанія (9,21%), 
тонга (11,54%), Ямайка (12,76%), колумбія 
(13,58%), Монголія (14,65%). За всіма краї-
нами, представленими в таблиці 5, крім Перу 
та, як вже зазначалося, Південної африки, 
перевищення фактичного державного 
фінансування над запланованим становило 
від 0,26% до 1,28%. узагальнені показники 
державного фінансування сектору освіти в 
країнах, що розвиваються, представлені на 
рисунку 4.

висновки з цього дослідження. Підсу-
мовуючи, слід сказати, що попри значний 
прогрес у сфері одв у країнах, що роз-
виваються, виконання цілей та завдань, 
встановлених дакарськими рамками дій, 
є сумнівним в найближчому майбутньому. 
крім цього, результати аналізу свідчать, 
що державна фінансова підтримка сектору 
освіти в країнах, що розвиваються, протягом 
2012–2014 рр. була недостатньою. так, у 
нрк, 75% з яких мали найнижчій рівень іро, 
частка державних витрат на освіту стано-
вила усього 3,64% ввП або 14,6% у загаль-
ному обсязі витрат, що не відповідає вста-
новленим цільовим показникам (4–6% ввП 
або 15–20% загальних державних витрат). 
країни з доходом нижче середнього (з яких 
тільки 25% мають високий рівень іро, 61% 
– середній, а 13% – низький), витрачають на 
освіту 4,9% ввП або 14,5% загальних дер-
жавних витрат. витрати на освіту в країнах з 
доходом вище середнього, половина з яких 
має середній рівень іро, становлять усього 
4,3% ввП або 14,8% державних витрат. 
враховуючи те, що потреби у щорічній 
загальній вартості забезпечення загальної 
дошкільної, початкової та середньої освіти 
в нрк і країнах з доходом нижче середнього 
збільшаться від 100 млрд. дол. у 2012 р. до 
239 млрд. дол. протягом 2015–2030 рр. [18], 
необхідним є не тільки збільшення обсягів 
внутрішніх державних ресурсів до сектору 
освіти, але й їх ефективне використання.

14,6 14,5 14,8
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Рис. 4. Державне фінансування освіти у 2012–2014 рр. за групами країн 
(середнє значення)

Джерело: побудовано автором на основі [17]
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