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ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Сучасний етап розвитку економічних відносин в освіті пов’язаний із 

системними змінами, спрямованими на створення і підвищення 
ефективності функціонування ринку освітніх послуг. Освіта і наука є 
галузями, які розвиваючись у взаємозв’язку з євроінтеграційними та 
глобалізаційними процесами, формують базис для розвитку нації на 
інноваційних засадах із врахуванням потреб як країни в цілому, так і 
кожної особистості.  

Реформування системи освіти, яка є одним з основоположних 
факторів становлення України як сучасної демократичної європейської 
держави, її адаптація до умов сьогодення є актуальним завданням у 
реалізації стратегічних цілей держави в напрямі забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності економіки України, економічного 
зростання та сталого розвитку [1].  

Рівень розвитку освітньої системи країни є одним з ключових 
індикаторів, за яким визначається індекс глобальної конкуренто-
спроможності, а фінансові вкладення в освіту є найважливішими 
інвестиціями в людський капітал.  

В сучасних умовах важливе значення повинно відводитися 
фінансово-економічній складовій, зважаючи на низку факторів, основними 
з яких є: трансформаційні процеси, які відбуваються в системі сучасної 
освіти; скорочення бюджетного фінансування вищої освіти, що вимагає від 
ВНЗ постійного пошуку інших джерел залучення фінансових ресурсів для 
свого стабільного розвитку і є визначальною умовою високого рівня 
конкурентоспроможності.  

Зазначимо, що якість та конкурентоспроможність освітніх послуг, 
забезпечення ефективності реформ у вищій школі вимагає достатності 
обсягів фінансування, а також залежить від оптимальності складу і 
структури джерел фінансування, форм та методів, які при цьому 
використовуються.  

До факторів, які визначають особливості фінансування національних 
ВНЗ, слід віднести такі: організаційно-правова форма управління та форма 
власності, рівень ВВП, розміри доходів населення, податкове 
законодавство, спосіб формування державного бюджету, обсяги державного 
замовлення на підготовку фахівців, тип і рівень акредитації ВНЗ, попит на 
освітні послуги, обсяги прийому студентів-контрактників, спонсорської 
допомоги, рівень конкурентоспроможності ВНЗ [3].  

Необхідно зазначити, що будь-які зміни в системі освіти неможливі 
без належного фінансового забезпечення, а вивчений досвід як командно-
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адміністративної, так і ринкової систем господарювання показує, що саме 
бюджет є домінуючим джерелом фінансування діяльності та розвитку 
державного ВНЗ.  

Обсяги видатків на освіту, незважаючи на стійку тенденцію до 
зростання, суттєво відстають від аналогічних показників розвинутих країн. 
Це пояснюється тим, що нормативний метод визначення обсягів 
фінансування, який використовується як спосіб розподілу бюджетних 
коштів, припускає їх коригування в сторону зменшення у зв’язку з 
нестачею.  

Слід відзначити, що брак фінансування системи освіти викликає 
безліч не лише економічних, а й соціальних проблем. До таких проблем 
можна віднести: заборгованість по соціальних виплатах та комунальних 
послугах, ослабленість системи державного кредитування студентів, 
припинення фінансування програм покращення житлових умов науково-
педагогічних працівників, недостатній обсяг фінансування наукової сфери, 
гальмування інноваційних програм розвитку освітньої системи. Крім того, 
необхідність збереження та розвитку матеріальної та навчально-
методичної бази зумовлює залежність навчальних закладів від коштів, які 
надходять як плата за навчання студентів-контрактників, що негативно 
позначається на якості підготовки фахівців та, як наслідок, 
конкурентоспроможності ВНЗ [1].  

Міжнародний досвід свідчить, що в умовах, коли за рахунок 
бюджетних коштів забезпечується право на освіту обмеженої категорії 
громадян (визнаних такими, що потребують державної підтримки), фізичні 
особи як основні споживачі освітніх послуг, не маючи достатніх доходів і 
заощаджень, залучають довгострокові кредитні ресурси [3]. Тим самим 
освітнє кредитування сприяє підтримці платоспроможного попиту на 
освітні послуги та забезпеченню доступності освіти.  

Дослідивши стан фінансування вищої освіти та джерел формування 
фінансових ресурсів до пріоритетних напрямів зміцнення фінансової 
безпеки вищої освіти необхідно віднести:  

1) забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів на 
видатки освітніх послуг з державного та місцевих бюджетів у розмірах, 
достатніх для розвитку вищих навчальних закладів, враховуючи стан 
матеріально-технічної та лабораторної бази, можливості відтворення 
потенціалу науково-педагогічних кадрів та розвитку науки;  

2) посилення контролю та здійснення систематичного аналізу 
цільового використання коштів на освіту, забезпечення у вищій школі 
дієвих механізмів громадського контролю за їх витрачанням;  

3) удосконалення методів визначення обсягів фінансування освіти та 
розробка нормативів фінансування із врахуванням мінімальних соціальних 
стандартів, які дозволять встановити нижню межу обов’язкового 
фінансового забезпечення розвитку освіти;  
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4) удосконалення механізму фінансування освіти в Україні із 
врахуванням міжнародного досвіду, перехід на багатоканальне 
фінансування, прийняття рішучих заходів щодо збільшення та 
диверсифікації джерел фінансування вищої освіти та оптимізації їхньої 
структури;  

5) розвиток системи освітнього кредитування, що сприятиме: 
підвищенню зацікавленості громадян у використанні кредитних ресурсів 
для оплати освітніх послуг.  

Для вирішення завдань, які сьогодення ставить перед системою 
вищої освіти, потребується суттєве зростання обсягу фінансування освіти. 
Це дозволить забезпечити динамічний розвиток освітньої галузі, 
стимулюватиме процеси комерціалізації знань, сприятиме посиленню 
ринкових позицій державних ВНЗ, зростанню їх конкурентоспроможності, 
оскільки лише за наявності надійних та стабільних джерел фінансування 
освіта виконуватиме свою місію щодо розвитку людського потенціалу 
країни.  
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