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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах складної економічної ситуації, що скла�

лася на сьогодні, одним з основних напрямів держав�
ної освітньої політики, який, крім того, визначено
стратегічною програмою розвитку освіти, є удоско�
налення економічних механізмів функціонування
вітчизняної вищої освіти. Розв'язання даної пробле�
ми можливе за рахунок впровадження сучасних мо�
делей фінансування, пошуку нових джерел матері�
альних та інтелектуальних ресурсів. При цьому ви�
никає одразу дві проблеми: по�перше, за рахунок
яких джерел необхідно здійснювати фінансування
освіти; по�друге, як ефективно використовувати за�
лучені ресурси для отримання позитивних резуль�
татів та забезпечити високу якість та доступність
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освіти для всіх бажаючих. Тому у сучасних умовах
особливої актуальності набувають питання пошуку
шляхів удосконалення існуючого механізму фінан�
сового забезпечення діяльності вищих навчальних
закладів (ВНЗ).

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам функціонування ВНЗ України при�

свячено чимало наукових праць. Так, серед українсь�
ких науковців, що розглядають теоретичні та прак�
тичні аспекти фінансовою забезпечення освіти вар�
то виділити такі, як: В. Андрущенка, В. Базилевича,
Т. Боголіб, С. Буковинського, О. Василика, В. Гей�
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ця, В. Глущенка, А. Даниленка, В. Кудряшова, В. Ку�
ценко, Е. Лібанової, І. Лютого, Н. Новікова, Т. Обо�
ленської, К. Павлюк, Д. Полозенка, В. Федосова,
І. Чугунова, С. Юрія та ін. Дослідженням різних ас�
пектів стану та розвитку вищої школи у своїх пра�
цях приділяли увагу такі  вітчизняні фахівці , як
Я. Болюбаш, Ю. Вітренко, О. Грішнова, Т. Кон�
драшова, В. Кремень, М. Матвіїв, С. Ніколаєнко,
О. Салига, О. Яришко та ін.

Також слід відзначити, що практичні кроки з ре�
алізації реформ у вищій освіті України зроблені і на
урядовому рівні шляхом прийняття нового Закону
України "Про вищу освіту".

Разом з цим серед невирішених проблем зали�
шається низький рівень готовності державних ВНЗ
до ринкового господарювання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою досліджень, результати яких викладено

у даній статті, є виявлення економічних проблем дер�
жавних вищих навчальних закладів України у разі не�
обхідності їх повного господарювання на принципах
ринкової економіки без державного фінансування.

ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Державою законодавчо визначено основні дже�
рела фінансування закладів вищої освіти державної
форми власності — кошти державного бюджету,
кошти галузей економіки, державних підприємств і
додаткові надходження. Бюджетний кодекс Украї�
ни дозволяє державним вищим навчальним закладам
поєднувати бюджетне фінансування із власними над�
ходженнями, які утворюються внаслідок надходжен�
ня плати за послуги, що надаються ВНЗ згідно із за�
конодавством. Тобто фактично державним вищим
навчальним закладам надано право реалізовувати
свої освітні послуги. Але при цьому слід врахувати
вимоги статті 72 Закону України "Про вищу освіту",
де визначено, що у вищих навчальних закладах дер�
жавної і комунальної форм власності кількість сту�
дентів, прийнятих на перший курс на навчання за дер�
жавним замовленням, повинна становити не менше
ніж 51 відсоток від загальної кількості випускників
загальноосвітніх навчальних закладів" [1].

Вища освіта в Україні фінансується з урахуван�
ням суспільних та індивідуальних потреб. Суспільні
потреби забезпечуються через державне замовлен�
ня, шляхом виділення відповідних державних асиг�
нувань. Фінансування державних закладів освіти
здійснюється за рахунок коштів відповідних бюд�
жетів, коштів галузей національного господарства,
держпідприємств, організацій, а також додаткових
джерел. Індивідуальні потреби забезпечуються за
рахунок платного навчання з використанням різно�
манітних джерел.

У рамках цього, варто більш детально розгляну�
ти, що є фінансовими ресурсами ВНЗ. Фінансові ре�
сурси і майно, закріплені за вищими навчальними

закладами державної форми власності, належать їм
на праві оперативного управління. Вищі навчальні
заклади, які фінансують із державного бюджету, мо�
жуть у випадках, передбачених законодавством,
здійснювати господарську діяльність, мають право
самостійно розпоряджатися доходами від такої
діяльності й майном, придбаним за рахунок цих до�
ходів.

Отже, під поняттям фінансові ресурси можна
вважати всі грошові активи у фондовій і нефондовій
формах, що формуються у процесі розподілу та пе�
рерозподілу валового національного продукту за
рік, перебувають у розпорядженні суб'єктів фінан�
сових відносин на правах власності або повного гос�
подарчого відання та використовуються для задово�
лення суспільних потреб і розширеного відтворен�
ня.

Враховуючи те, що вищі навчальні заклади є
суб'єктами господарювання та зважаючи на особли�
вості їх діяльності, можна конкретизувати дане виз�
начення: фінансові ресурси вищого навчального зак�
ладу — це всі грошові активи у фондовій та нефон�
довій формах, що формуються за рахунок бюджет�
них коштів та коштів, отриманих як плата за освітні
та інші  послуги, які надають для задоволення
освітніх потреб особи, суспільства і держави, пере�
бувають у їхньому розпорядженні на правах опера�
тивного управління та використовуються для фінан�
сування підготовки кадрів відповідно до державних
стандартів освіти, зміцнення та розширення матері�
ально�технічної бази.

Фінансові ресурси вищих навчальних закладів
можна класифікувати за такими ознаками: місцем
створення; джерелами формування; формою влас�
ності; методами акумулювання; рівнем управління;
напрямами використання; регулярністю надходжен�
ня (табл. 1).

Об'єктивна тенденція розвитку вищої освіти по�
лягає у постійному зростанні потреби у фінансових
ресурсах. Слід зазначити, що основними джерелами
формування фінансових ресурсів ВНЗ державної
форми власності на сьогодні є:

— бюджетні (бюджетні асигнування; бюджетні
кредити;  надходження з державних цільових
фондів);

— позабюджетні (плата за навчання; плата за ви�
конання договірних науково�дослідних та дослідно�
конструкторських робіт; гранти та дарунки; надход�
ження на виконання окремих доручень).

Також варто зазначити, що до ключових чин�
ників, які впливають на обсяги фінансових ресурсів
ВНЗ, належать:

— матеріально�технічна база ВНЗ;
— обсяг державного замовлення на підготовку

фахівців;
— плата за освітні та інші послуги, які надає ВНЗ.
Важливим інструментом формування фінансових

ресурсів ВНЗ є плата (ціна) за освітні послуги, на
формування якої мають вплив попит, пропозиція і
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Таблиця 1. Класифікація
фінансових ресурсів вищих навчальних закладів
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конкуренція на ринку освітніх послуг. Основні фор�
ми фінансування освіти в межах державних та недер�
жавних джерел наведено у таблиці 2.

В Україні до цього часу переважає державне
фінансування освіти. Але, видатки Зведеного бюд�
жету України на сферу освіти протягом останніх 5
років мали зміну тенденцію. У 2012 році порівняно з
2011 роком видатки зросли на 15,3 млрд грн. і стано�
вили 101,56 млрд грн., у 2013 році також відбулося
зростання на 3,98 млрд грн. до 105,54 млрд грн. Про�
те у 2014 році спостерігалося різке скорочення ви�
датків на освіту аж на 33,77 млрд грн., а в 2015 році
— він знизився на 0,490 млн грн. у порівняні з 2013
роком і склав 104,85 млрд грн. (рис. 1).

Проте державні вищі навчальні заклади гостро
відчувають нестачу фінансових ресурсів. Це пов'я�
зано насамперед з тим, що держава практично не
фінансує поточні та капітальні ремонти у вищому
навчальному закладі, придбання предметів і мате�
ріалів, оплату послуг, придбання обладнання і
предметів довгострокового користування. Тобто
державою не фінансуються ви� датки на відновлен�
ня і розвиток матеріально�технічної бази. Ці статті
витрат фінансуються, за рахунок студентів�кон�
трактників.

Також, недосконалим є правове поле, яке регу�
лює формування та використання фінансових ре�
сурсів державних ВНЗ, яке має багато суперечнос�
тей. Зокрема норми бюджетного законодавства су�
перечать нормам законодавства про вищу освіту,
обмежують автономію та фінансову самостійність
державних ВНЗ, створюють нерівні можливості
фінансово�господарської діяльності для приватних
та державних ВНЗ.

З'ясовано що при зростанні витрат на освіту ви�
явилася світова тенденція до розподілу витрат й
інших форм диверсифікації джерел формування
фінансових ресурсів. Реформування вищої освіти пе�

редбачає перегляд діючих механізмів фінансування
державою ВНЗ та заміну прямого фінансування на
систему розподілу витрат на вищу освіту, запровад�
ження гнучкої системи державних довгострокових
позик і грантів на отримання вищої освіти.

Розроблення стратегії і тактики економічного
розвитку ВНЗ неможливе без аналізу показників
фінансово�господарської діяльності, їхнього по�
рівняння, дослідження динаміки зміни цих показ�
ників. Діяльність державного ВНЗ — це окрема га�
лузь господарювання, для дослідження якої необхі�
дно використовувати спеціальну методику. Законо�
мірно, що вона має базуватися на класичному аналізі
фінансово�господарської діяльності суб'єктів госпо�
дарювання з використанням аспектів, що враховують
особливості й характерні риси вищої школи. З цією
метою запропоновано алгоритм аналізу фінансово�
господарської діяльності ВНЗ і систему показників
оцінювання ефективності використання фінансових
ресурсів, які дають змогу всебічно оцінити діяльність
ВНЗ та зробити висновок про її ефективність.

Зокрема на підставі аналізу майна та фінансових
ресурсів вищих навчальних закладів, бухгалтерської
і статистичної звітності визначено чотири групи по�
казників: показники майнового стану; показники
ділової активності; показники фінансової актив�
ності; показники профільного використання.

Розрахунок цих чотирьох груп показників по�
вністю характеризує стан і використання ВНЗ дер�
жавної власності; дає змогу визначити фактичний
фінансово�економічний стан ВНЗ; проводить аналіз
ВНЗ на підставі даних річної бухгалтерської і стати�
стичної звітності, бухгалтерського обліку (регістри
бухгалтерського обліку).

Аналіз даних показників дає змогу:
— якнайповніше і достовірно визначити стан ма�

теріально�технічної бази, профільне використання
площ, ділову та фінансову активність ВНЗ;
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Рис. 1. Видатки Зведеного бюджету України на сферу освіти за 2011—2015 рр.

Джерело: складено авторам за джерелами [3; 4; 5; 6; 7].

Таблиця 2. Джерела фінансування закладів вищої освіти

Джерело: [2].
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Таблиця 3. Можливості і загрози
у господарській діяльності державних вищих навчальних закладів,

що генеруються чинниками зовнішнього середовища
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— робити висновки про рівень ефективності
використання державної власності ВНЗ в цілому,
за напрямами діяльності, за окремими видами
майна;

— приймати відповідні управлінські рішення на
рівні керівництва ВНЗ, їх структурних підрозділів
[8].

Саме розрахунок зазначених показників, може
дати відповідь на питання, наскільки державні вищі
навчальні заклади України готові до самостійного
господарювання у ринкових умовах.

Але варто також зазначити і те, що на економіч�
ний діяльність ВНЗ можуть також виплинути фак�
тори впливу зовнішнього середовища. Узагальнення
результатів аналізу факторів такого впливу на еко�
номічну діяльність ВНЗ стало підставою для виявлен�
ня можливостей і загроз у їх фінансово�госпо�
дарській діяльності (табл. 3).

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна
дійти висновку, що фінансування ВНЗ України
може здійснювати за рахунок державних та недер�
жавного бюджету. Хоча ситуація з державним
фі на нсува нням ВН З з а ост анні  ро ки знач но
змінюється, на сьогодні державне фінансування по�
криває тільки частково усі потреби. Існує нагальна
необхідність реформування діючих механізмів
фінансування ВНЗ та заміну прямого фінансуван�
ня на систему розподілу витрат на вищу освіту, за�
провадження гнучкої системи державних довгост�
рокових позик і грантів на отримання вищої освіти.
Аналіз господарської діяльності ВНЗ має здійсню�
ватися на основних чотирьох груп показників: по�
казники майнового стану; показники ділової актив�
ності; показники фінансової активності; показни�
ки профільного використання. Окрім цього, варто
також при аналізі враховувати і зовнішні загрози
для господарської діяльності, які вже завтра мо�
жуть стати проблемою номер один.
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