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Annotation 
In the article state strategy of financing of 

higher education is considered in Ukraine, di-
rections of perfection of state mechanism of 
the financial providing of development of 
higher education are offered. 

Анотація 
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фінансування системи вищої освіти в Украї-
ні, запропоновано напрями вдосконалення 
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I. Вступ 
При зростаючих потребах населення в 

освіті в сучасних умовах великою пробле-
мою постає дефіцит саме фінансових ресу-
рсів, незважаючи на те, що останніми рока-
ми держава значно збільшила видатки на 
освіту. Адже фінансові можливості і перспе-
ктиви розвитку вищих навчальних закладів 
визначаються станом державного бюджету, 
який є основним джерелом фінансування 
системи вищої освіти. Так, світові видатки 
на вищу освіту дорівнюють 300 млрд дол. 
США, що становить 1% світового ВВП, і 
приблизно 1/3 цих витрат припадає на краї-

ни, що розвиваються, в яких домінують 
державні університети, а основна їх частина 
фінансується за рахунок державного бю-
джету. Саме така залежність організаційної 
структури державної освіти та зорієнтова-
ність самих навчальних закладів лише на 
централізоване управління та пряме бю-
джетне фінансування, що було притаманно 
суспільному ладу та соціально-економічній 
політиці радянських часів, стали причиною 
кризового стану системи вищої освіти на 
початку 1990-х рр., в наслідках якого поля-
гає одна із причин теперішнього складного 
фінансово-економічного стану цієї галузі. 

Тому на сьогодні постає питання пошуку 
нових форм і методів фінансування системи 
вищої освіти. На початковому етапі станов-
лення системи освіти України реформування 
законодавчої бази щодо вдосконалення умов 
її фінансування відіграло позитивну роль. Але 
пізніше в цьому напрямі почали виявлятися 
певні суперечності, які з часом перетворилися 
на гальмо для подальшого розвитку освіти. 

Питаннями державного фінансування 
вищої освіти займалися такі вітчизняні учені, як 
В. Андрущенко [3], Т. Боголіб [4], Є. Бойко [5], 
В. Буковинський [6], І. Вакарчук [7], Н. Верхо-
глядова [8], І. Каленюк [9; 10], В. Кремень 
[11], В. Куценко [12] та ін. 

Формування державних соціальних ста-
ндартів і нормативів вищої школи є однією 
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із нагальних проблем, розв’язання якої мо-
же справити позитивний вплив на процес її 
фінансування. На сьогодні головне завдан-
ня полягає в тому, щоб надати нового імпу-
льсу розвитку освіти та науки як потужним 
важелям економічного і взагалі суспільного 
прогресу. У зв’язку із цим важливого зна-
чення набувають кардинальні кроки внутрі-
шньої модернізації та структурної перебу-
дови системи освіти. 

Проте окремі питання потребують деталь-
нішого опрацювання. Так, на сьогодні необ-
хідно глибоко дослідити теоретичні засади 
ефективного розподілу фінансових ресурсів 
на освіту. В Україні недостатньо врахований 
зарубіжний досвід реформування системи 
фінансування освіти. Потребують удоскона-
лення умови фінансування системи вищої 
освіти, механізм планування фінансування 
видатків на освіту. Залишаються не розроб-
леними теоретико-методичні підходи до фі-
нансового прогнозування освіти. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати державну 

стратегію фінансування системи вищої осві-
ти в Україні, запропонувати напрями вдоско-
налення державного механізму фінансового 
забезпечення розвитку системи вищої освіти. 

ІІІ. Результати 
Основні напрями державної політики у 

сфері вищої освіти визначені Конституцією, 
Законами України “Про освіту” та “Про вищу 
освіту”, актами Президента і Кабінету Мініс-
трів України [1; 2]. 

Законом України “Про вищу освіту” врегу-
льовано суспільні відносини у галузі навчан-
ня, виховання, професійної підготовки гро-
мадян України; встановлено правові, органі-
заційні, фінансові та інші засади функціо-
нування системи вищої освіти, створено 
умови для самореалізації особистості, за-
безпечення потреб суспільства і держави у 
кваліфікованих фахівцях. 

Законом визначено, що громадяни України 
мають право безоплатно здобувати вищу 
освіту в державних і комунальних вищих на-
вчальних закладах на конкурсній основі в ме-
жах стандартів вищої освіти, якщо певний 
освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин 
здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми 
здобуття вищої освіти, вищого навчального 
закладу, напряму підготовки і спеціальності. 

Іноземці та особи без громадянства, які 
перебувають в Україні на законних підста-
вах, мають право на здобуття вищої освіти, 
але не за рахунок державного чи місцевих 
бюджетів, якщо інше не встановлено чин-
ними міжнародними договорами. 

Вектор сучасної політики і стратегії дер-
жави в розвитку національної системи осві-
ти спрямований на її подальшу адаптацію 
до умов соціально орієнтованої економіки, 

трансформацію та інтеграцію в європейське 
і світове співтовариство. 

Високий рівень освіченості нації сприяє 
більшій сприйнятливості та дієвості еконо-
мічних і соціальних реформ, формуванню 
правової й економічної культури при здійс-
ненні соціальної й технологічної діяльності, 
створює умови для розвитку прогресивної 
індивідуальної особистості в суспільстві. 

У нових соціально-економічних умовах 
професійна вища освіта підтверджує свій висо-
кий статус, оскільки саме вона буде сприяти 
переходу до інформаційного суспільства, а 
отже, і формуванню пріоритетів розвитку дер-
жави. Високоосвічена молодь – головний стра-
тегічний резерв соціально-економічних ре-
форм в Україні, без якого неможливий пода-
льший розвиток суспільства. 

Фінансування інституцій вищої освіти 
здійснюється відповідно до Бюджетного ко-
дексу України, Законів України “Про освіту”, 
“Про вищу освіту”, законів про Державний 
бюджет України на поточний рік, постанов 
Кабінету Міністрів. 

Додаткові кошти, у тому числі плата за на-
вчання, надходять до бюджету вищого навча-
льного закладу за надання освітніх послуг, пе-
релік яких затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України, а також науково-дослідної 
роботи науково-педагогічних працівників. 

Фінансування вищих навчальних закладів 
державної форми власності забезпечується 
за рахунок коштів Державного бюджету. 

Обсяг бюджетних призначень на підгото-
вку фахівців з вищою освітою за напрямами 
і спеціальностями відповідних освітньо-
кваліфікаційних рівнів та науково-
педагогічних і наукових кадрів вищої квалі-
фікації визначається законом про Держав-
ний бюджет України. Національний вищий 
навчальний заклад за рішенням Кабінету 
Міністрів може виступати розпорядником 
Державного бюджету України відповідних 
бюджетних призначень. 

Фінансування за рахунок видатків Держа-
вного бюджету України підготовки фахівців з 
вищою освітою за напрямами і спеціаль-
ностями відповідних освітньо-кваліфіка-
ційних рівнів у вищих навчальних закладах 
державної форми власності здійснюється в 
обсягах, необхідних для забезпечення на 
кожні 10 тис. населення навчання не менше 
як 100 студентів у вищих навчальних закла-
дах І і ІІ рівнів акредитації та 180 студентів у 
вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів 
акредитації. 

Фінансування вищих навчальних закладів, 
що перебувають у власності Автономної Ре-
спубліки Крим, та вищих навчальних закла-
дів комунальної форми власності здійсню-
ється за рахунок коштів відповідних бюдже-
тів. 
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Узагалі варто зазначити, що більше 
60% видатків на освіту фінансується місце-
вими бюджетами Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Київ та Севастополь. 
При цьому за рахунок Державного бюджету 
практично повністю фінансуються профе-
сійно-технічна освіта, навчальні заклади 
вищої освіти, післядипломна освіта, біль-
шість програм матеріального забезпечення 
навчальних закладів і 100% досліджень та 
розробок у сфері освіти. За рахунок місце-
вих бюджетів Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Київ та Севастополь фінан-
сується більшість видатків дошкільної осві-
ти, навчальних закладів загальної середньої 
освіти, загальноосвітніх навчальних закла-
дів, позашкільної освіти та заходів із позаш-
кільної роботи з дітьми. 

Фінансування вищих навчальних закла-
дів приватної форми власності забезпе-
чується їх власниками. 

Державна стратегія фінансового забезпе-
чення розвитку системи вищої освіти і науки 
визначає, що для фінансування ВНЗ і науко-
вих установ можуть залучатися додаткові 
джерела фінансування, не заборонені зако-
нодавством. Залучені кошти спрямовані на 
здійснення статутної діяльності вищого на-
вчального закладу у порядку і на умовах, 
визначених законодавством та його стату-
том. 

З метою збереження та оновлення кадро-
вого потенціалу вищих навчальних закладів 
та наукових установ, підвищення їх соціаль-
ного статусу держава гарантує педагогічним 
та науково-педагогічним працівникам вищих 
навчальних закладів встановлення доплат за 
здобуття наукового ступеня кандидата або 
доктора наук, присвоєння почесних звань. 

Основна сума, що виділяється на заробі-
тну плату викладачів, залежить від загаль-
ної кількості студентів. 

Починаючи з 2001 р. суттєво збільшено 
видатки на освіту в Державному бюджеті 
України. 

Державою здійснюється фінансова підт-
римка та соціальний захист студентів. Роз-
роблено механізм надання пільг на проїзд 
студентській молоді. Для покриття витрат 
виділяються необхідні кошти. Ці пільги з 
01.01.2005 р. розповсюджено на студентів 
приватних навчальних закладів. 

Держава вдосконалила механізм креди-
тування здобуття вищої освіти та збільшила 
обсяги фінансування за державними креди-
тами. Запроваджено 50 стипендій для на-
вчання талановитої молоді в провідних за-
рубіжних університетах. 

З Державного бюджету виплачуються: 
– стипендії Президента України; 
– стипендії Верховної Ради України; 
– стипендії Кабінету Міністрів України. 

Позитивні тенденції щодо фінансового за-
безпечення розвитку галузі вищої освіти і нау-
ки України визначають державну стратегію. 

Державна політика в галузі вищої освіти 
передбачає реальні кроки щодо розширен-
ня автономії університетів. Орієнтиром має 
бути досвід європейських університетів, в 
яких автономія і самоуправління вже давно 
стали усталеною традицією. 

Держава визначає, що вища школа має 
стати доступною, адже значна частина на-
ших громадян, обдарованих і здібних, відрі-
зана від вищої освіти. Це не лише освітян-
ська проблема. Це проблема порушення 
конституційних прав громадян. Плата за нав-
чання зростає щороку. Доступ дітей з неба-
гатих родин до кредитів на навчання зали-
шається дуже обмеженим. 

Державна політика в галузі вищої освіти 
спрямована на те, щоб українські студенти 
мали необмежені можливості участі в нау-
кових дослідженнях і розробках. Україні по-
трібна вища освіта, заснована на наукових 
дослідженнях. Необхідно знайти резерви 
для матеріальної підтримки аспірантів і док-
торантів, думати не тільки про те, як припи-
нити відплив інтелекту за кордон, а й почати 
поступово повертати його додому. 

Законами України було запроваджено рі-
зноманітність форм власності закладів ви-
щої освіти, ліцензування їх діяльності, дер-
жавну стандартизацію спеціальностей, са-
мостійність планування діяльності й викори-
стання коштів. Введено також багатоступе-
неву систему освіти, наближену до тих, що 
функціонують у розвинутих країнах, унаслі-
док чого заклади вищої освіти було розподі-
лено на групи, виходячи зі ступеня освіти, 
який вони забезпечують, і встановлено від-
повідні рівні акредитації. 

Державною законодавчою політикою ви-
значено основні джерела фінансування за-
кладів вищої освіти державної форми влас-
ності – кошти загальнодержавного та місце-
вих бюджетів, кошти галузей економіки, дер-
жавних підприємств і додаткові надходжен-
ня. Додатковими джерелами фінансування є: 
– кошти, одержані з інших джерел за на-

дання освітніх послуг відповідно до ос-
новної діяльності; 

– плата за додаткові освітні послуги; 
– плата за наукові дослідження та інші 

роботи, виконані на замовлення; 
– доходи від реалізації продукції навчально-

виробничих майстерень, оренди примі-
щень; 

– дотації з місцевих бюджетів; 
– кредити і позики банків, доходи від депо-

зитних вкладів тимчасово вільних коштів; 
– валютні надходження; 
– добровільні внески фізичних та юридич-

них осіб; 
– інші надходження. 
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Дослідження довело, що основними фо-
рмами фінансування вищих навчальних за-
кладів за основною діяльністю є державний 
контракт (замовлення) та угоди з підприємс-
твами, громадянами й іншими особами. 

У Законі України “Про вищу освіту” наголо-
шується на необхідності встановлення норма-
тивів фінансового, матеріально-технічного та 
іншого забезпечення вищих навчальних за-
кладів (штатна чисельність співробітників, 
співвідношення кількості студентів і викла-
дачів, навчальне навантаження викладачів, 
розміри земельних ділянок, фінансування 
наукових досліджень, утримання навчальних 
аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів 
наукової і навчальної літератури, фінансу-
вання капітального будівництва, ремонту та 
утримання будівель і спортивно-оздоровчих 
споруд, придбання технічних засобів на-
вчання), диференційованих залежно від 
статусу, рівня акредитації, типу вищого на-
вчального закладу, напрямів і спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготовка фахі-
вців [2]. 

ІV. Висновки 
Результати дослідження свідчать про 

необхідність підвищення фінансової авто-
номії та самостійності ВНЗ. Необхідно роз-
робити такі заходи, щоб у Державному бю-
джеті фінансування освіти обраховувалося 
не від національного доходу (10%), як нині, 
а від ВВП. Це збільшить частку державного 
фінансування в кошторисі витрат ВНЗ. Вва-
жаємо за доцільне розширити можливості 
місцевих рад щодо надання фінансової до-
помоги ВНЗ шляхом створення стипендіа-
льних фондів для мотивування студентів, 
які здобувають спеціальності, що є пріори-
тетними для відповідного регіону. Органи 
місцевої влади могли б фінансувати їх під-
готовку в додатковому обсязі за кошти міс-
цевого бюджету. 

Крім того, з метою налагодження фінан-
сового механізму інвестування освітньої 
діяльності необхідно активніше залучати до 
фінансування юридичних осіб – підприємст-
ва, організації, установи, підприємців. Реа-
лізація цих пропозицій сприятиме підви-
щенню ефективності державного фінансу-
вання системи вищої освіти в Україні. 
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