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ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти фінансування вищої освіти. Досліджено фінансове 

забезпечення вищих навчальних закладів в Україні державним та приватним секторами. Розглянуто основні 

джерела фінансування та напрями витрачання коштів вузами для виконання ними покладених функцій і досягнення 

поставлених цілей. Визначено альтернативні джерела, що можуть використовуватись для фінансового 

забезпечення ВНЗ. 
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Постановка проблеми. Надання якісних 

освітніх послуг в країні можливе лише за 

умови достатнього фінансування, яке впливає 

на створення відповідного рівня матеріально-

технічної бази ВНЗ, на формування 

висококваліфікованого науково-викладацького 

штату, на здійснення різноманітних наукових 

досліджень тощо. Незадовільний стан освіти в 

Україні пов'язаний із недостатнім фінансу-

ванням та неефективним використанням 

ресурсів освіти. Існує дисбаланс між обсягом 

завдань, які визначаються державою перед 

освітою та обсягами фінансового забезпечення 

цих завдань. На жаль, сучасна система 

фінансування в Україні не відповідає засадам 

формування єдиного європейського освітнього 

простору та потребує змін з метою 

підвищення конкурентноздатності ВНЗ і 

забезпечення стандартів якості вищої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Огляд літератури з проблем фінансування 

вищої освіти засвідчує, що вивчення питань 

фінансового забезпечення ВНЗ в Україні 

набуло широкого спектру досліджень. 

Зокрема, необхідно відзначити праці таких 

українських вчених: Т. Боголіб, О. Ревнівцева 

розглядають фінансові аспекти проблем 

розвитку вищої освіти; О. Тимошенко вивчає 

напрями удосконалення функціонування 

фінансового механізму закладів вищої освіти; 

О. Касич досліджує джерела фінансування 

закладів вищої освіти тощо. 

Однак, незважаючи на велику кількість 

досліджень, питання фінансування вищої 

освіти ще більше актуалізується в умовах 

економічної кризи, яка збіглася із проблемами 

реформування змісту вищої освіти та потребує 

постійного дослідження та удосконалення 

Мета статті. Провести дослідження та 

розкриття сучасного стану фінансування 

освітньої сфери вищої школи, визначити 

перспективи цього процесу в Україні, 

орієнтованого на світові тенденції. 

Основні результати дослідження. 

Фінансування освіти є основним важелем 

впливу держави на процеси перетворень у 

ВНЗ та основним інструментом досягнення 

позитивних результатів в освітній сфері. На 

якісне формування матеріально-технічної 

бази, інформаційного забезпечення, 

інфраструктурного потенціалу великий вплив 

має фінансове забезпечення ВНЗ.  
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В Україні фінансування системи вищої 

освіти здійснюється за рахунок державних та 

місцевих бюджетних коштів, коштів 

юридичних чи фізичних осіб, коштів від 

надання ВНЗ додаткових освітніх чи інших 

послуг, дивідендів від цінних паперів, 

благодійних грошових внесків, кредити на 

розвиток навчальних закладів чи здобуття 

освіти, матеріальних цінностей, а також кошти 

сплачені іноземними фізичними і юридичними 

особами за підготовку спеціалістів. 

Форми фінансування освіти традиційно 

поділяються на державне та приватне. 

Державне – фінансування державних закладів 

освіти здійснюється за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, а приватне – коштів 

юридичних чи фізичних осіб. Навчальні 

заклади отримують державне фінансування 

через механізм державного замовлення.  

МОН розробив проект зміни системи 

державного фінансування ВНЗ, що передбачає 

перехід від «державного замовлення на підго-

товку фахівців» до «державного фінансування 

діяльності ВНЗ». Ця реформа має розірвати 

жорсткий зв’язок між пара-метрами «розмір 

державного фінансування ВНЗ - кількість його 

студентів - кількість його викладачів», який 

суттєво шкодить якості освіти [1, с. 4]. 

Головними формами фінансування вищих 

навчальних закладів за основною діяльністю 

виступає державний контракт, а також угода з 

юридичними та фізичними особами. 

Розглянемо форми державного та приватного 

фінансування (табл. 1).  

Таблиця 1 

Форми державного та приватного фінансування ВНЗ 

Фінансування 

ВНЗ 

Форми фінансування ВНЗ 

Державне 

фінансування 

 

- бюджетне фінансування державних замовлень підготовки фахівців з вищою освітою, 

наукових працівників на основі кошторисів чи нормативів; 

- фінансування певних программ (кредитування навчання, державна підтримка окремих 

категорій осіб, які здобувають освіту; 

- додаткове асигнування за окремими програмами, заходами (підтримка талановитих 

студентів); 

- дотації з місцевих бюджетів; 

Приватне 

фінансування 

- здійснюється оплата за підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців  

щодо укладання договорів; 

- одержання коштів за науково-дослідні роботи, виконані на замовлення організацій, 

підприємств чи громадян; 

- плата за додаткові освітні послуги; 

- дохід від  надання в оренду приміщень, обладнання тощо; 

- благодійні внески   від підприємст чи  громадян 

Джерело: систематизовано автором 

 

Фінансування ВНЗ проводиться за такими 

методами: бюджетне фінансування вищої 

школи на основі показника вартості навчання 

одного студента; кошторисне фінансування 

ВНЗ;  індивідуальна оплата навчання за раху-

нок коштів фізичних і юридичних осіб; спон-

сорські внески;  кредити на здобуття вищої 

освіти тощо. 

Досвід командно-адміністративної та рин-

кової системи господарювання показує, що го-

ловним джерелом матеріального забезпечення 

вищих навчальних закладів становлять 

бюджетні кошти. 

Останні роки фінансування державних ВНЗ 

проводиться практично за соціальними стат-

тями витрат: на заробітну плату викладацько-

му персоналу, стипендію студентам та частко-

ву оплату комунальних послуг. Покриття ін. 

витрат здійснюється за рахунок позабюджет-

них коштів. 

Проаналізувавши статистичні данні, за 

останні роки в Україні спостерігаємо 

зростання чисельності студентів, які 
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навчаються за кошти державного бюджету, 

відносно числа фізичних осіб, які навчаються 

за власні кошти. Це є позитивним результатом 

для системи вищої освіти в Україні. 

Якщо говорити про фінансування вищої 

освіти в Україні, то необхідно і розглянути 

питання самофінансування ВНЗ. Для початку 

потрібно визначити фінансову незалежність 

вищого навчального закладу. Отже, 

обчислюємо коефіцієнт фінансової 

самостійності закладу Кс за формулою: 

Кс = 
Кз

Кв
 

де:  Кс - коефіцієнт фінансової самостійності закладу; 

Кв - сума власного капіталу навчального закладу на певну дату; 

Кз – загальна сума капіталу навчального закладу на певну дату. 

 

Якщо Кс < 1, тоді вищий навчальний заклад 

немає достатньо власних коштів для 

функціонування та потребує бюджетного 

фінансування. Отже, принцип 

самофінансування є неможливим. Проте і 

державні ВНЗ не можуть функціонувати лише 

за рахунок державних асигнувань. На жаль, в 

Україні законодавство обмежує можливості 

пошуку нових джерел фінансування. 

За даними Держстату, у 2015 р. сфера вищої 

освіти отримала від держави 21,1 млрд. грн. 

(4,9% зведеного бюджету, 1,5% ВВП) [2, с. 4]. 

Ще близько 10 млрд. грн. надходить у сферу 

вищої освіти від фізичних та юридичних осіб, 

передусім у вигляді оплати навчання 

студентів-контрактників. Таким чином, 

Україна витрачає на сферу вищої освіти 

близько 2 % свого ВВП, що є одним із 

найвищих показників у світі. З іншого боку, 

недостатній рівень розвитку української 

економіки означає, що абсолютні цифри 

фінансування освітньої сфери є порівняно 

невисокими. Так, середні витрати на навчання 

одного студента у 2013 р. становили близько 

21,6 тис. грн. (2600 дол. США), що є одним із 

найнижчих показників у Європі [1, с. 8]. 

З огляду на те, що Україна лідирує в світі за 

часткою фінансування освіти у ВВП та у 

видатках державного бюджету, проблему 

нестачі коштів неможливо вирішити шляхом 

перерозподілу в цю сферу додаткових 

бюджетних коштів. Україна може очікувати 

додаткових коштів у сфері освіти лише від 

майбутнього зростання економіки.  

Одним із джерел фінансування могли б 

стати фонди розвитку, які наповнялися б за 

рахунок добровільних внесків фізичних та 

юридичних осіб. Але цьому повинна сприяти 

державна політика у сфері освіти, зокрема, 

надання податкових пільг за спонсорські 

допомоги на розвиток науки і освіти. 

Інше питання, яке гостро стоїть у нашій 

державі – це недостатня ефективність 

використання коштів, що наявні у системі 

вищої освіти. Тут необхідно наголосити на 

таких проблемах: університети як установи, 

що мають статус бюджетних, жорстко 

обмежені бюджетним законодавством щодо 

напрямів використання наявних у них коштів, 

у тому числі одержаних як гранти або 

зароблених самостійно; останніми роками 

держава практично не фінансує капітальні 

видатки ВНЗ; неефективність чинної системи 

державного замовлення на підготовку фахівців 

(чисельність викладачів ВНЗ прив’язується до 

кількості студентів, що призводить до масових 

скорочень у системі вищої освіти; обсяги 

державного замовлення на підготовку фахівців 

різних спеціальностей визначаються без 

потреби в них держави тощо) [1, с. 8]. 

Фінансування вищої освіти та наукових 

досліджень виступають інвестиціями в 

розвитку суспільства та національної 

економіки. Щодо реального стану, то: витрати 

на науку на 2015 р. складають 4,2 мільярда 
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гривень, це – 0,25% ВВП. Фактично в Україні 

наукові дослідження не фінансуються [3]. 

Необхідно зазначити, що у новому законі 

про вищу освіту передбаченні певні новації у 

фінансовому забезпеченні діяльності ВНЗ [1, 

с. 8]: 

- ВНЗ можуть засновувати «сталі фонди» 

(«ендавменти») — одержані від благодійних 

чи інших осіб кошти та інші матеріальні 

засоби, що призначені для інвестування або 

капіталізації на строк не менше 36 місяців, 

пасивні доходи від яких використовуються 

ВНЗ у порядку, визначеному благодійником; 

- ВНЗ мають право відкривати свої поточні 

рахунки не лише у Держказначействі, а й у 

державних банках, що зменшує контроль за 

використанням цих коштів та сприяє 

фінансовій автономії ВНЗ; 

- передбачене корегування числа 

одержувачів академічних стипендій: «Розмір 

стипендіального фонду вищого навчального 

закладу повинен забезпечувати виплату 

академічних стипендій не менш як двом 

третинам і не більш як 75 відсоткам студентів 

денної форми навчання, які навчаються за 

кошти державного бюджету, без урахування 

осіб, які отримують соціальні стипендії»[4].  

МОН розробив проект зміни всієї системи 

державного фінансування ВНЗ, який 

передбачає, що нова модель фінансування 

вищої освіти матиме чотири елементи: 

1. Держава фінансуватиме освітню діяль-

ність ВНЗ таким чином: а) Базове («блочне») 

фінансування: ВНЗ гарантовано отримає від 

держави на поточний рік 80 % від тієї суми, 

яку цей ВНЗ одержав минулого року; б) Фі-

нансування за показниками результативності 

роботи ВНЗ: додаткові кошти від держави, 

розмір яких визначатиметься залежно від 

визначених показників.  

2. Завдяки соціальному фонду питання 

виплати стипендій буде виведене з відома 

МОН і передане до Мінсоцполітики, що 

дозволить краще врахувати потреби студентів 

у стипендіальному забезпеченні. 

3. Буде створений окремий фонд 

капітальних видатків, кошти якого 

спрямовуватимуться на проекти розвитку ВНЗ 

та капітальні інвестиції. Сьогодні держава 

практично не фінансує такі видатки. 

4. Метою створення фонду державної 

цільової підтримки є забезпечення доступності 

вищої освіти для малозахищених категорій 

населення [5]. 

Відповідно до цього проекту, відбудеться 

перехід від «державного замовлення на 

підготовку фахівців» до «державного 

фінансування діяльності ВНЗ». Це має 

розірвати жорсткий зв’язок між параметрами 

«розмір державного фінансування ВНЗ - 

кількість його студентів - кількість його 

викладачів», який породжує орієнтацію ВНЗ 

на кількісні показники діяльності на шкоду 

якості освіти. Запровадження такої системи 

надасть додаткові ресурси «сильним» ВНЗ за 

рахунок їх перерозподілу від слабших 

навчальних закладів. Що створить для 

слабших ВНЗ ризики необхідності скорочення, 

припинення діяльності або приєднання до 

сильнішого ВНЗ у середньостроковій 

перспективі 5–7 років після можливого 

впровадження такої реформи системи 

фінансування [1, с.10]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

проведене дослідження фінансування освіти 

ВНЗ в Україні свідчить, що державне 

фінансування вищої освіти є головним, проте, 

для досягнення фінансової незалежності ВНЗ 

потрібно здійснювати пошук додаткових 

джерел фінансування. Влада має розуміти 

наявність проблем та спрямовувати заходи для 

розв’язання їх, а не характеризувати як 

«декларацію про наміри в майбутньому 

розв’язати фінансові проблеми вищої школи». 
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Рассмотрены основные теоретические и практические аспекты финансирования высшего образования. 

Исследовано финансовое обеспечение высших учебных заведений в Украине государственным и частным 

секторами. Рассмотрены основные источники финансирования и направления расходования средств вузами для 

выполнения ими возложенных функций и достижения поставленных целей. Определены альтернативные 

источники, которые могут использоваться для финансового обеспечения вузов. 
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