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Рівень шкільної освіти та її якість надають суттєвий вплив на подальший 
розвиток кожної людини. В Україні на законодавчому рівні держава гарантує 
доступність і безоплатність навчання. Станом на 2018-2019 навчальний рік 
попит на освіту задовольняли 15,5 тис. шкіл і 14,9 тис. закладів шкільної освіти. 
У порівнянні з 2010-2011 н.р. їх кількість знизилася на 20,9%, що пов’язано 
насамперед із закриттям шкіл в сільській місцевості [1].  Також спостерігається 
поступове збільшення кількості учнів. У 2018-2019 н.р. такі заклади освіти 
відвідувала 32,8 тис. учнів, що на 19,5% більше, в порівнянні з 2017-2018 н.р. 
Майже з потрійною перевагою над іншими містами за кількістю приватних 
шкіл лідирує Київ і область, в якому налічується 66 таких навчальних закладів. 
Другими за кількістю недержавних шкіл йде Одеса і Харків, а Львів посідає 
третє місце. На розвиток ринку крім демографії та рівня доходів, впливає ще 
ряд факторів, таких як завантаженість класів, підходи до освіти, а також 
технічні можливості приватних шкіл. Державні заклади не завжди можуть 
задовольнити попит на навчання, що призводить до перенавантаження шкіл.  

Незважаючи на те, що з кожним роком в Україні ринок активно росте, 
існує і ряд факторів, які стримують цей розвиток. Перш за все, сюди 
відносяться міфи про якість освіти в приватних школах. Серед українців 
поширена думка, що приватні школи дають менш якісну освіту. Ще один 
фактор – відсутність вчителів нового типу мислення. Приватні школи 
позиціонують себе, як заклади, які надають сучасну освіту. Але головним 
бар’єром залишається висока вартість навчання. Цікавим феноменом, що 
відображає цю нову модель взаємодії держави з приватними школами, є 
Швеція, в якій при 17% охоплення школярів послугами приватних шкіл 100% 
всіх коштів в системі загальної освіти складають державні витрати. Можна 
зафіксувати, що відмінності між державними та приватними школами в країнах 
світу часто не так істотні, як в нашій країні. В середньому по країнах ОЕСР на 
одного педагогічного працівника в приватних школах припадає 12 учнів, в 
державних – 13 (значення для України 5 і 11, відповідно) [2].  

Сучасні приватні школи займають лідируючу позицію, адже саме за 
їхньої ініціативи виносяться на широке обговорення та проходять 
експериментальну апробацію питання трансформації освітнього середовища 
сучасної школи з урахуванням світових тенденцій і української практики, 
шукаються шляхи вдосконалення стратегічного управління освітніми 
послугами в Україні з урахуванням європейського досвіду. 
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