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ВСТУП____________________________________________________________
Процеси модернізації вищої освіти нині відбуваються у більшості
розвинених країн світу, що зумовлено їх поступом в напрямі економіки знань
та відповідальною роллю держави у забезпеченні соціального прогресу. У
множині проблем розбудови Української держави на основі соціально
орієнтованої ринкової моделі особливого значення набувають фінансові
відносини при підготовці фахівців з вищою освітою, що викликане
необхідністю злагодженого поєднання елементів державного регулювання та
ринкової саморегуляції у вищій школі. Тому нагальною потребою є теоретикометодологічне обґрунтування підходів до функціонування вітчизняної вищої
школи як цілісної системи на фінансово стійких засадах, що вимагає розробки
сучасного механізму фінансового забезпечення вищої освіти.
Ґрунтовні дослідження функціонування системи вищої освіти містяться у
працях українських вчених В.Андрущенка, Л.Антошкіної, Т.Боголіб,
О.Грішнової, Б.Данилишина, С.Єрохіна, М.Згуровського, І.Каленюк, М.Козоріз,
О.Кратта, В.Куценко, Е.Лібанової, В.Огаренка, Л.Плахотнікової, Л.Федулової,
Л.Янковської та інших. Проблемам розвитку та фінансування вищої школи
приділяли увагу відомі зарубіжні вчені, серед яких Е.Аткінсон, С.Беляков,
В.Глухов, Є.Жильцов, Е.Макгіннес, Дж.Стігліц, Е.Тоффлер, Л. Якобсон та ін.
Увага дослідників акцентується переважно на окремих аспектах
фінансово-економічних відносин у вищій школі, зокрема, особливостях
державного регулювання цієї сфери, діяльності ВНЗ приватної форми
власності, кредитуванні освітніх послуг, диверсифікації фінансових джерел
тощо. Проте залишаються відкритими питання, пов’язані з фінансовим
забезпеченням вищої освіти в умовах формування в Україні соціально
орієнтованої ринкової економіки (СОРЕ). Йдеться про комплексне дослідження
фінансових взаємовідносин між усіма задіяними суб’єктами в процесі
фінансового забезпечення вищої освіти, обґрунтування пріоритетних напрямів
розвитку фінансової системи вищої школи, виявлення додаткових джерел для
нарощення обсягів фінансових ресурсів ВНЗ, ефективний їх розподіл та
використання, визначення механізмів забезпечення фінансової стійкості
інститутів вищої школи в нестабільних умовах зовнішнього середовища та
забезпечення рівних стартових можливостей у гнучкій, динамічній та
орієнтованій на талановитих особистостей системі вищої освіти.
Метою монографії визначено розробку теоретико-методологічних
положень та практичних рекомендацій з удосконалення фінансового
забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої
ринкової економіки.
Монографія складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку
використаних джерел і додатків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної
теми. У першому розділі обґрунтовано значення вищої освіти для
результативного запровадження моделі СОРЕ в Україні та для становлення
інтелектуально розвиненої особистості; виділено концептуальні підходи до
удосконалення фінансової системи вищої школи, розроблено теоретико-
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методологічні пiдходи до формування та функцiонування механiзму
фiнансового забезпечення вищої освiти в умовах соціально орієнтованої
ринкової економіки на основі застосування системного підходу до його
розгляду через виділення основних функціональних зв’язків („ринок – держава
– регіон – ВНЗ – особа”). У другому розділі проведено аналітичне дослідження
основних тенденцій розвитку, джерел та напрямів фінансового забезпечення
вітчизняної системи вищої освіти; систематизовано альтернативні фінансові
джерела ВНЗ; розглянуто фiнансово-економiчні вiдносини в системах вищої
освiти зарубіжних держав та України з позиції їх соціальної спрямованості. У
третьому розділі розкрито заходи фiнансового регулювання вищої освiти в
Українi, направлені на подолання або пом’якшення негативного впливу
фінансових та демографічних екстерналій; досліджено причини, ймовірні
перешкоди та наслідки укрупнення інститутів вищої школи за регіональною
ознакою; розроблено теоретико-методичні засади забезпечення стійкості
системи фінансування ВНЗ на основі дослідження поведінки фазового вектора
обсягу та періоду використання фінансових ресурсів; запропоновано
iнструментарiй удосконалення механiзму фiнансового забезпечення ВНЗ.
Монографія не претендує на всебічне висвітлення проблематики
фінансового забезпечення вищої освіти в сучасній Україні. Окремі положення
потребують подальшої розробки та експериментальної перевірки. Разом з тим,
сподіваємося, що книга викличе інтерес і стане корисною для широкого кола
читачів та послужить розвитку теорії та практики фінансових відносин у вищій
школі.
Ми щиро вдячні нашим дітям за натхнення при написанні цієї монографії,
нашим батькам та чоловікам – за безмежну віру в нас і підтримку, нашим
колегам – за слушні поради.
З повагою до свого читача,
Ірина Вахович і ЮліяВолинчук
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Свобода означає відповідальність.
Ось чому більшість людей бояться свободи.
Бернард Шоу
1.1. Сутність соціально орієнтованої ринкової економіки та значення
вищої школи в забезпеченні її становлення в Україні
Успішна практика господарювання багатьох європейських країн-лідерів
обрала своїм теоретичним базисом розвитку концепцію соціально орієнтованої
ринкової економіки (СОРЕ). Концептуальними засадами стратегії економічного
та соціального розвитку України також передбачається, що побудова саме цієї
моделі в Україні є визначальним чинником посилення суспільної привабливості
реформ, забезпечення їм широкої громадської підтримки, утвердження
сучасних європейських стандартів якості життя [1]. Водночас, процес інтелектуалізації всіх напрямів соціально-економічного життя країни ставить особливі
вимоги до поступу України в напрямі соціальної орієнтованості ринкового
реформування та потребує поглибленого вивчення як основ СОРЕ, так і
стратегічного значення вищої школи в забезпеченні її становлення в Україні.
Соціально орієнтована ринкова економіка є історичним компромісом,
доцільним взаємодоповненням теорії і практики вільного ринку, з одного боку,
та сучасним державним регулюванням – з іншого. Це свого роду „еволюційний
підхід до ведення суспільно-економічної політики в державі, це вміння
працювати зі спонтанною, самоорганізованою та стохастичною ринковою
системою, здатною до органічної регенерації та непідвладною волі жодного
адміністративного центру” [2, с. 7]. Діяльність держави за цих умов спрямована
не на витіснення ринкових механізмів та структур, а на їх доповнення,
удосконалення, зміцнення, посилення дієвості та ефективності. Як зазначали
відомі економісти П. Самуельсон та В. Нордхаус, „ефективному і гуманному
суспільству потрібні дві складові змішаної системи – ринок і держава. Для
ефективного функціонування сучасної економіки потрібні обидві ці половинки
– однією рукою аплодувати неможливо” [3, с. 58].
Підвалини формування СОРЕ з’явилися в рамках теорії неолібералізму,
як продовження класичного лібералізму. Термін „лібералізм” (фр. „lіbéralіsme”)
походить від фр. „lіberté” – свобода, що і обумовлює основні положення
концепції. Серед останніх: відстоювання ідей природного порядку та
природних прав; заперечення будь-якого розширення державного втручання;
захист конкурентних принципів господарювання; відстоювання ідеї
індивідуальної свободи на основі захисту і заохочення приватної власності на
засоби виробництва; розвиток місцевого самоврядування та добровільних
організацій на противагу зростанню впливу центральних органів влади;
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підтримка політики вільної торгівлі [4, с. 1017]. Основна ж відмінність поглядів
неолібералів полягає у визнанні можливості коригування державою ринкового
ладу і навіть активного формоутворюючого впливу держави на економіку, де
основним об’єктом впливу визначались інституційні основи конкурентного
механізму.
Фундаторами класичної концепції соціально орієнтованої ринкової
економіки (1920-1950 рр.) є представники німецької школи неолібералізму
(В.Репке, О.Рюстов, А.Мюллер-Армак, В.Ойкен, Л.Ерхард та ін.).
Неолібералізм репрезентований також іншими науковими школами,
найвідомішими з яких є віденська (Л.фон Мізес, який, до речі, народився у
Львові 1881 року), лондонська (Л.Роббінс, Ф.Хайєк), паризька (Ж.-Л. Рюеф,
Т.Монбріаль, Л.Столерю, С.Кольм, М.Алле), чиказька (Ф.Найт, Дж.Стіглер,
М.Фрідмен). Для означення англомовного неолібералізму часто вживаються
терміни „неокласичний лібералізм”, „економічний неоконсерватизм”, а для
німецького – „ордолібералізм”. „Ордо” – назва щорічника, який випускав В.
Ойкен, і є узагальнюючим поняттям, яке означає „порядок” економічної
системи, „природний устрій” вільного ринкового господарства, і саме від нього
німецька школа отримала назву ордолібералізму.
Певним чином різняться погляди неолібералів на завдання держави в
ринковому господарстві. Для представників англо-американської школи воно
виконується на рівні лише спонтанної рефлексії, природної реакції уряду на
погіршення умов конкуренції, на економічний спад. Тоді як німецькі
неоліберали переконані, що навіть сам процес ринкового господарства –
питання соціального вибору, підсумок суспільно-політичних рішень,
цілеспрямованих зусиль держави на формування відповідного економічного
устрою [5, с. 571].
Зокрема, один із фундаторів концепції соціально орієнтованої ринкової
економіки, Альфред Мюллер-Армак (професор економіки Мюнстерського
університету, згодом керівник відділу економічної політики міністерства
економіки ФРН) вказував: „В той час, як неолібералізм розглядає апарат
конкуренції як єдиний принцип організації, концепція соціальної ринкової
економіки виросла на інших коренях, оскільки вона не покладається виключно
на механічні правила конкуренції. Вона опирається також на порядок у державі
і суспільстві”. Саме він запропонував нове поняття „соціальна ринкова
економіка” в роботі „Регулювання економіки і ринкове господарство”. Даний
термін позначив розроблену ним концепцію нової соціально-економічної
системи, в межах якої „принцип свободи ринку поєднується з принципом
соціальної компенсації” і яка має за мету „на основі конкурентної економіки
поєднати вільну ініціативу з гарантованим саме завдяки економічній
ефективності соціальним поступом” [6, с. 11].
Етапи становлення соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом
еволюції поглядів та цілей найвідоміших неолібералів наведено у табл. 1.1.
Практичне втілення ідеї соціально орієнтованого ринкового порядку
пов’язане з особистими заслугами Людвіга Ерхарда, директора управління
об’єднаних західних зон окупації в 1948 р., міністра народного господарства
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Федеративної республіки Німеччини (1949-1963), канцлера країни (1963-1966).
Доктрина соціальної ринкової економіки була покладена в основу повоєнного
реформування Німеччини і за короткий проміжок часу обумовила її стрімкий
поступ до економічного лідерства в Європі.
Таблиця 1.1
Етапи становлення соціально орієнтованої ринкової економіки *
№

Етап
Головні представники та їх цілі
Неолібералізм
у
Фрідріх фон Хайєк: „Оновити класичний лібералізм!”
1.
вузькому значенні
2. Оновлення неолібералізму:
2.1.1. Суспільно-політичний неолібералізм
Вільгельм Репке: „Зміцнювати сили суспільної інтеграції”
2.1.2. Неолібералізм в ринковій політиці
Олександр Рюстов: „Підтримувати структурні зміни шляхом
Ліберальний
сприяння пристосуванню господарюючих суб’єктів”
2.1
інтервенціонізм
2.1.3. Соціальний неолібералізм
Альфред Мюллер-Армак: „Соціальна політика як частина
економічної політики повинна свідомо використовувати
досягнення ефективної ринкової системи для перерозподілу
доходів державою”
Ордолібералізм
Вальтер Ойкен і Франц Бем: „Пошук можливостей для
прийняття рішень про поєднання різних системних елементів
2.2 (впорядкований
лібералізм)
ринкової та державної економіки”
Соціально
Людвіг Ерхард: „Систематична державна економічна політика зі
3. орієнтована
сприянням ринковій свободі”
ринкова економіка
* – складено авторами на основі [7, с. 43]

Надзвичайно важливо, що впровадження нового суспільно-економічного
ладу в ФРН мало підтримку влади, чітко координувалося як на її найвищих
щаблях, так і в регіонах та, за окремими винятками, спиралося на широке
публічне обговорення. Відомим є і той факт, що характеристика „соціальна”
сприяла кращому сприйняттю населенням політики уряду К.Аденауера (в
якому працював Л. Ерхард) та частковому залученні електорату опозиційної
соціал-демократичної партії ФРН.
Етично-ціннісні основи СОРЕ спираються на принципи домінування
особистості, солідарності та субсидіарності (табл. 1.2).
Соціальний сегмент є невід’ємною складовою ринкової економіки,
оскільки остання функціонує безпосередньо на базі суспільства (лат. „socіalіs”
– суспільний), і між ними існують тісні прямі та зворотні взаємозв’язки.
Ефективна економічна політика створює потенційні можливості для успішної
соціальної політики, а стабільне економічне зростання – для задоволення як
суспільних, так і індивідуальних потреб [8, с. 15].
Наприклад, економічне зростання спричиняє нарощення обсягів
виробництва та прибутковості підприємств, а, відповідно, сприяє збільшенню
заробітної плати та соціальних відрахувань в суспільному масштабі. Тому,
застосовуючи термін „соціально орієнтована ринкова економіка” акцентувати
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слід на її ринковій, а не соціальній складовій. Класики доктрини наголошували,
що магістральним є саме ринкове визначення, його економічна дієздатність,
визнання
ринку
як
провідного
соціально-економічного
інституту,
обґрунтовуючи, що „не соціальною” ефективна ринкова економіка не може
бути природньо [2, с. 25].

Принцип субсидіарності

Принцип солідарності

Принцип індивідуальності

Таблиця 1.2
Основні принципи функціонування соціально орієнтованої ринкової економіки
ПринСутність принципу
цип
В центрі уваги знаходиться не колектив, держава, якесь матеріальне чи суспільне благо, а людина
як особистість, індивідуум. „Критерієм і суддею хорошого та поганого в господарській політиці є не
догмати і не групові інтереси, а виключно людина, споживач, народ. Схвалити ту або іншу
господарську політику можна лише в тому випадку, якщо вона служить і допоки вона служить
користі і благу людей, як таких, людини, як такої” [9, с. 28]. Власне, людина, гідність якої визнається
та захищається, є джерелом, засобом та метою цієї економічної політики. Як активному діяльному
суб’єкту особистості забезпечено максимум економічної свободи для приватної ініціативи та турботи
про самого себе. За словами Ф. фон Хайєка, „економічна свобода – це свобода будь-якої діяльності,
що включає право вибору і пов’язані з цим ризик та відповідальність” [10]. Інакше кажучи,
саморозвиток зумовлюється не колективним примусом, а індивідуальною відповідальністю.
Даний принцип відносно сфери освіти означає, що особам, які володіють здібностями і особистими
можливостями, потрібна не допомога, а свобода і самостійність. За рівних стартових умов (при
забезпеченні державою доступу до вищої освіти) їх благополуччя і місце в суспільстві обумовлюється
виключно наслідками власної праці та застосуванням здобутих знань. Водночас загальні ризики
(нещасні випадки, хвороби, інвалідність, похилий вік, безробіття, смерть) потребують заходів
суспільної та державної підтримки. Тобто, зусилля слід зосереджувати на формуванні передумов для
відповідальності кожного за власне життя, а не на побудові системи тотального забезпечення.
Перебування людей передбачається у взаємозв’язку та взаємній відповідальності в процесах
виробництва, розподілу, обміну та споживання особистість стосовно інших членів суспільства,
установ, організацій, уряду тощо. Солідарність знаходить свій вияв у свідомому подоланні
освіченими особистостями соціальної несправедливості та вирішенні існуючих конфліктів мирним
шляхом на засадах соціального партнерства. Критерієм „соціальної справедливості в економічній
сфері є відповідність винагороди економічних суб’єктів величині їх трудового внеску або кількості та
якості суспільно необхідної праці; в соціальній сфері – відповідність між заслугами окремих осіб,
трудових колективів та їх загальним визнанням” [11, с. 36]. Також соціальна справедливість включає
в себе вимоги до державного регулювання з позиції забезпечення рівних умов життя незалежно від
території проживання, соціальної приналежності, національності тощо.
Економічна солідарність та рівність означає, що усі мають право відповідно до своєї придатності
добиватися соціального статусу і професійного положення, а при належному підтвердженні власних
фахових здібностей і зайняти його. Наприклад, на думку американського соціолога П.Сорокіна,
„багаторівнева та загальнодоступна освіта є „соціальним ліфтом”, який рухається від фундаменту
суспільства до його верхніх поверхів, створюючи рівні можливості для підвищення соціального
статусу кожного, хто може й хоче навчатися” [12, с.409]. Таким чином, принцип солідарності в освіті
стратифікує суспільство відповідно до здобутого фаху та рівня кваліфікації громадян.
В основі принципу – розподіл повноважень відповідно до можливостей. Філософською
підвалиною вважаються слова папи Пія ХІ з енцикліки 1931 р.: „Цей найсерйозніший принцип … не
повинен бути ані змінений, ані послаблений: так само як можливості, що можуть використовуватись з
власної ініціативи і власними силами, не повинні відбиратись у людей та передаватись громаді, так
само буде несправедливим і порушить суспільний порядок, якщо у менших угрупувань буде
відібрано та передано ширшим громадам вищого рангу функції, з якими вони могли б впоратись і
самі” [13, с. 2]. Тобто, все, чого окрема людина здатна досягнути з власної ініціативи та власними
зусиллями, не повинне зазнавати перешкод з боку суспільства чи держави [2, с. 11].
З іншого боку, „згідно з духом принципу субсидіарності, втручання держави припустиме лише в
тому випадку, коли без її допомоги неможливо досягнути поставлених цілей” [14, с.212], що в сфері
вищої освіти знаходить своє вираження у державній підтримці здобуття особою знань для подальшої
самореалізації. Одночасно визнається необхідність і важливість посередницьких груп та інституцій
(інститути громадянського суспільства, профспілки, співтовариства, політичні партії, гуманітарні
заклади, фонди, асоціації та інші недержавні установи), які можуть бути задіяні державою для
вирішення своїх соціальних завдань та реалізації соціальних функцій [15].
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Економічне зростання дозволяє вирішувати соціальні проблеми в країні
значно ефективніше, ніж централізований перерозподіл сталих обмежених
ресурсів. Діючи на засадах неолібералізму, Л. Ерхард стверджував:
„Підвищення життєвого рівня є не стільки проблемою розподілу, скільки
виробництва, точніше, продуктивності. Рішення лежить не в розподілі, а в
примноженні національної продукції. Ті, хто свою увагу приділяє проблемам
розподілу, завжди приходять до помилкового бажання розподіляти більше, ніж
в змозі виробляти народне господарство”. Як підтвердження він наводив
приклад: „Куди легше дати кожному по крупнішому шматку від пирога, що все
збільшується в своїх розмірах, ніж отримати вигоду з суперечок про розподіл
маленького пирога, адже тоді кожна вигода повинна бути компенсована якоюнебудь іншою невигодою” [9, с. 41].
Вибір між рівністю і нерівністю доходів осіб в умовах СОРЕ постає як
вибір між несправедливою економічною ефективністю та неефективною
соціальною справедливістю [16, с. 76]. Тому існуючу соціальну нерівність в
суспільстві варто розглядати з двох позицій: нерівності можливостей (або обмеженості доступу до них) і нерівності доходів різних верств населення (часто як
результат впливу першого фактору), які є взаємопов’язаними. Допустимою є
„та нерівність, яка неминуче виникає при максимальному наближенні до ідеалу
рівності можливостей за умов найширшої економічної свободи” [9, с. 102].
Доведено, що забезпеченість окремої людини – або щонайменше відчуття
забезпеченості – не підвищується, а скоріше знижується у зв’язку з передачею
відповідальності за його долю державі або колективу [9, с. 140]. Польський
психолог Януш Рейковський зауважив з цього приводу: „Ситуація, коли хтось
отримує певні блага без певного особливого внеску, може витворити почуття
меншовартості. Захищаючись від нього, люди виявляють тенденцію
применшувати вартість отриманого, і приписувати тим, від кого її отримують,
негідні риси та брудні мотиви” [17]. Тоді виникає відчуття соціального
„підданого”, а не відповідального громадянина, та зникає мотивація до праці.
Тобто, зі зростанням масштабів охоплення населення допомогою державної
соціальної сфери ефективність останньої спадає.
З іншого боку, існує і зворотній зв’язок між економічним зростанням та
соціальним добробутом, адже за відсутності необхідного рівня інвестицій у
людський фактор складно досягнути стійкого економічного зростання [18,
с.184]. Тобто, соціальна політика держави, наприклад, щодо системи вищої
освіти, може стимулювати або гальмувати загальний економічний розвиток.
Тому ставиться завдання із формування цілеспрямованої, комплексної,
інтегрованої державної економічної політики, невід’ємною частиною якої є
соціальна складова.
При цьому загальновизнаною потребою визнається державне втручання в
економічні процеси. Лауреат Нобелівської премії з економіки Дж. Стігліц,
аналізуючи взаємовідносини держави та ринку, зазначав: „Завжди відстоював
збалансований погляд на роль держави, визнаючи обмеженість і провали як
ринкового механізму, так і держави, але завжди припускаю, що вони діють
спільно, на умовах партнерства, причому точні рамки цього партнерства
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визначаються по-різному для різних країн залежно від рівня їх політичного та
економічного розвитку” [19, с. 255]. Відомий американський підприємець і
менеджер Лі Якокка, в свою чергу, підкреслює: „…державне регулювання не
має означати соціалізм. Воно означає лише наявність виваженої стратегії,
сформованих цілей. Регулювання означає узгодження всіх аспектів економічної
політики замість розрізненого їх застосування частинами... У нас не буде прогресу, якщо ми не відмовимося від тієї безглуздої ідеї, що будь-яке планування в
масштабах країни є наступом на капіталістичну систему” [20, с. 361].
Водночас, держава виступає вагомим, проте обмеженим засобом впливу
на суспільно-економічні процеси. Обмеженими є кваліфікація і знання
державних службовців, компетентність і терміни функціонування уряду країни,
та, безумовно, фінансові ресурси, мобілізовані у бюджет країни шляхом
оподаткування громадян [21, с. 74]. Усвідомлення обмеженості бюджетних
ресурсів повинне спонукати до оптимального розподілу наявних засобів для
розв’язання державою тих питань, які оминув турботою ринок. Тому держава
наділена функцією перерозподілу створеної у суспільстві вартості, і задля
справедливої структури цього розподілу доцільно відмовитись від надання
пільг і преференцій окремим суб’єктам господарської діяльності, оскільки
„фінансування державою окремих юридичних та фізичних осіб означає по суті
їх утримання за рахунок інших” [8, с. 20]. Доречніше визначитися з
пріоритетними видами економічної діяльності та допомагати непрямими
методами економічного регулювання.
Головним
регулятором
економічних
процесів
встановлюється
конкуренція як можливість вибору, як втілення свободи дій, що стосується і
споживачів, і виробників. Власне, поняття „добробут” нерозривно пов’язане із
поняттям „добробут через конкуренцію”, причому перше є метою, а друге –
шляхом її досягнення. Боротьба за обмежені економічні ресурси зумовлює їх
розподіл в умовах конкуренції, коли кожен намагається максимально виявити
власний потенціал, і де особливе місце займають знання, інформаційні зв’язки,
фінансові резерви господарюючих суб’єктів тощо.
При цьому Л.Ерхард доводить: „Якщо справедливе твердження про те,
що розподілити можна лише те, що було попередньо створене, то всі соціальні
реформатори повинні передусім добиватися господарського порядку, який діє з
найвищою ефективністю. Тільки тоді можуть виникати інші вимоги, бо якщо
при якомусь порядку усі люди голодують, то це не є вирішенням проблем
справедливого розподілу. Ці питання не вирішаться при поганому порядку і
тоді, коли він оздоблюється етичними прикрасами і закликами до загальних
інтересів усіх людей” [22, с. 24]. Таким чином, нормальна діяльність економічних суб’єктів передбачає наявність певного порядку щодо довготермінових
рамкових умов функціонування їх безпосередньо та суспільних інститутів в
цілому, а також зрозумілу, чітку коротко- та середньострокову політику усіх
гілок влади. Звідси, конкретна комбінація факторів різного роду, пануючих у
країні на макрорівні, формує її економічний порядок та, як наслідок, визначає
рівень конкурентоспроможності у глобальному просторі. За визначенням
В.Ойкена, „економічний порядок держави складається з тих реалізованих у
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кожному випадку форм, в яких підприємства і домашні господарства пов’язані
між собою і в яких, відповідно, протікає економічний процес” [23].
Отже, з врахуванням вказаного вище, суспільно-економічний порядок
сучасної держави утворюється шляхом синтезу державного регулювання,
ринкових цінностей та сформованої суспільної свідомості (рис. 1.1).
Основні складові суспільно-економічного порядку
класичної концепції соціально орієнтованої ринкової
Державне регулювання:
законодавча, виконавча,
судова гілки влади функціонують задля
формування правової
держави і конкур.

Ринкові цінності:

Суспільна свідомість:

приватна власність,
свобода підприємництва,
вільне ціноутворення,
конкуренція,
заощадливість, ін.

індивідуальність,
солідарність, субсидіарність, відповідальність,
громадська активність і
контроль, ін.

Передумови впровадження соціально
орієнтованої ринкової економіки в Україні
Позитивне суспільне сприйняття
Принцип рівних стартових можливостей
Врахування вимог глобалізації та економіки знань

Результати
Підвищення конкурентоспроможності держави, формування
чисельного середнього класу, можливості нарощення бюджетних
ресурсів, реалізація соціальних програм тощо

Рис.1.1. Концептуальна схема запровадження
соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні *
* – розроблено авторами

Для успішного запровадження соціально орієнтованої ринкової
економіки в Україні ці головні складові класичної концепції повинні бути
підкріплені ствердним суспільним сприйняттям, базуватися на принципі рівних
стартових можливостей, враховувати вплив процесу глобалізації та сучасні
тенденції становлення економіки знань. В свою чергу, поєднання вище
перерахованих чинників здатне зумовити підвищення конкурентоспроможності
держави в цілому, що матиме низку позитивних соціальних ефектів.
Далі коротко розглянемо базові складові моделі СОРЕ:
1) державне регулювання – об’єднує категорії політики порядку
(законодавче забезпечення), політики процесу (виконавчі органи влади) та
неупередженості судової системи. Головними його завданнями визначаються:
- формування правової держави, в якій шанується гідність особи, існує
об’єктивний контроль, переважає політична і макроекономічна стабільність та
дотримується політична відповідальність;
- створення конкурентного середовища – ключовий фактор, який повинен
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заохочуватися, захищатися державою та втілюватися у вигляді відповідної
конкурентної економічної політики. Приватна власність є необхідною, проте
далеко не останньою умовою ефективного функціонування ринку, оскільки
„приватна власність на засоби виробництва потребує контролю зі сторони
конкуренції… Якщо виникнуть монополії і якщо, відповідно, буде відсутній
контроль зі сторони конкуренції, то повноваження розпорядження приватною
власністю повинні бути обмежені” [24, с. 359]. Тут доцільно виокремити виразну антимонопольну політику, адже „економічна влада може відносно легко
набути політичного впливу і перерости у владу політичну” [25, с. 48], забезпечення стійкості національної грошової одиниці, реалізацію політики соціальноекономічного розвитку (в розрізі підприємницької, соціальної, інвестиційної,
інноваційної, науково-технічної, експортно-імпортної політики держави тощо);
2) ринкові цінності, серед яких найголовнішими є приватна власність та
свобода підприємництва. Права приватної власності надають власнику відчуття
економічної незалежності (отримання доходу, захист від несприятливих
економічних подій, гнучкість функціонування). Існує три умови, які
дефініюють приватне підприємство: право визначених власників на прибуток,
значне прагнення до прибутку та свобода діяльності, яка дозволяє втілити
право на прибуток [17]. Загальновідомо, що приватна власність вивільняє в
людях більше ініціативи та працьовитості, стимулює конкурентну боротьбу,
заощадливість, нововведення.
3) суспільна свідомість, що базується на морально-етичних засадах
соціально орієнтованої ринкової економіки, зокрема принципах індивідуальності, солідарності, субсидіарності, громадської активності та наявності
громадського контролю за діяльністю владних та корпоративних структур.
Таким чином, модель СОРЕ формується на базі визнаних суспільством,
узгоджених і сумісних у правовій площині певних складових суспільноекономічного порядку. Вдале поєднання державних гарантій і ринкових
механізмів за умов суспільного їх сприйняття та дотримання принципу
конкуренції веде до формування гармонійного економічного порядку, що
зумовлює зростання економіки та підвищення конкурентоспроможності
держави на світовій арені.
При цьому винятково вагома роль належить представникам т. зв.
середнього класу, серед яких нині розрізняють „економічних суб’єктів
середнього класу, іманентних як індустріальному господарському укладу, так і
постіндустріальному, де економічними суб’єктами середнього класу
виступають власники людського капіталу” [26]. Як платник податків середній
клас є основним „наповнювачем державного та місцевого бюджетів, визначає
споживчу поведінку населення і внутрішній ринок країни, через накопичення та
участь у різноманітних системах страхування забезпечує інвестиційний
потенціал, завдяки домінуванню в громадських та політичних організаціях
визначає поведінку електорату і значною мірою формує моральні стандарти
суспільства. Саме така ініціативна частина середнього класу характеризується:
домінуванням активної життєвої позиції; наявністю внутрішніх джерел
інвестування; високим платоспроможним попитом; демократичними
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принципами управління, зокрема, завдяки належному рівню освіти,
відзначається обізнаністю у своїх правах і прагненням їх відстоювати у
визначених законодавством межах [27, с. 147-148]”. Загалом, середній клас як
самостійне джерело економічного зростання та основа соціальної стабільності є
невід’ємною складовою соціально орієнтованої ринкової економічної системи.
Погоджуємось з позицією Е.Лібанової, що в Україні, зважаючи на високі
показники насиченості економіки кваліфікованими кадрами, саме вища освіта
підвищує конкурентоспроможність особи на ринку праці та дає їй підстави для
входження до середнього класу. І тому генерування сучасного середнього класу
як ключового прошарку населення та подальший розвиток освітньої сфери
повинні бути пріоритетними у національній політиці.
Однак в Україні, де конституційно визначено, що „держава забезпечує
соціальну спрямованість економіки” (ст. 13) [28], наразі спостерігається
масштабна бідність, і, відповідно, несформованість середнього класу, що
викликає соціальну напругу, низький рівень народжуваності, зростання обсягів
міграції, включаючи нелегальну, погіршення стану здоров’я населення. На фоні
номінального економічного зростання та декларативного проголошення
соціальної спрямованості реформ, на даний час не вирішеними залишаються
чимало інших проблем соціального характеру, серед яких:
 невиправдано високий розрив у доходах населення;
 брак впроваджених інноваційних проектів, що зумовлює технологічну
залежність від зовнішнього середовища;
 недостатнє фінансове забезпечення соціальної сфери та, зокрема,
системи освіти як продукуючої сфери для економічної діяльності;
 регіональні диспропорції розвитку;
 практика вирішення ділових питань відверто неконкурентними
засобами (державні преференції, особисті зв’язки, політичне лоббі);
 гіпертрофовані функції контролюючих органів влади [2, с. 46];
 низька ефективність діяльності владних структур, бюрократизація процедур, неузгодженість суспільних дій та атмосфера недовіри серед населення;
 нестача культури ведення бізнесу в умовах конкуренції, „подвійна
мораль”, суспільна толерантність до нелегальної економічної діяльності.
Тому причини для впровадження в Україні саме концепції СОРЕ досить
відомі і офіційно визнані. „Через допущені прорахунки становлення ринкових
відносин супроводжувалося глибокими деформаційними процесами. Набули
поширення нецивілізовані форми нагромадження капіталу, істотні суперечності
в практиці приватизації, зростали рівень тінізації економіки, корупції та
економічної злочинності, обсяги позабанківського грошового обігу...
Запроваджена в Україні з набуттям державності модель ринкової трансформації
не мала необхідної соціальної спрямованості… На практиці реформи
здійснювалися ціною соціальних утрат” [1].
Провідні науковці з проблематики становлення СОРЕ вважають, що
реальне „дотримання її принципів виступає тією „рятівною соломиною”, що
сьогодні здатна вирвати українську економіку з лещат неефективності та низьких соціальних стандартів, державного протекціонізму і суб’єктивізму в прий-
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нятті управлінських рішень, деморалізації суспільства та неетичних методів ведення бізнесу, клановості та монополізму і перевести її на шлях цивілізованих
форм конкурентної боротьби та громадянської відповідальності” [2, с. 8].
У межах стратегічної мети – побудови конкурентоспроможної соціально
орієнтованої ринкової економіки та подальшої інтеграції у європейське
співтовариство, – основними цілями бюджетної політики на довгострокову
перспективу залишаються [29]:
 підтримання високих темпів економічного зростання;
 проведення ефективної соціальної політики, спрямованої на
забезпечення створення гідних умов життя громадян;
 справедливість, дієвість та ефективність роботи органів влади;
 подальша інтеграція у світові глобальні процеси та підвищення
міжнародного авторитету України.
„При цьому основою інвестиційної привабливості економіки вважається
спроможність держави не тільки визначати, а й гарантувати єдині „правила
гри” для всіх суб’єктів господарювання, проводити дієву конкурентну політику.
Актуалізується необхідність скасування пільг та преференцій окремим
суб’єктам господарської діяльності, удосконалення правових механізмів
добросовісної конкуренції, вирівнювання умов конкуренції на регіональному
рівні, децентралізація владних повноважень. До того ж, на нашу думку,
національне оздоровлення та підвищення конкурентоспроможності Української
держави потребує: активізації економічного мислення громадян України, зміни
їх уявлень про традиційний державний патерналізм, пробудження ділової та
громадської активності, посилення суспільного контролю за діями влади,
консолідації зусиль усіх прошарків населення тощо. І очевидно, що вища школа
володіє можливістю виховати вказані якості у молодих громадян.
Саме тому надзвичайно важливим є дотримання принципу рівних
стартових можливостей в контексті соціальної справедливості в державі, яка
передбачає створення однакових початкових матеріальних умов для однаково
обдарованих осіб в системі вищої освіти. Адже результати опитування
експертів, проведеного на початку 2009 р. під керівництвом проф. Ю.Саєнка
засвідчили, що першочерговою складовою української національної ідеї, до
якої треба прагнути, є ідея соціальної справедливості (57% респондентів) [30].
Принцип доступності вищої освіти дозволяє уникнути так званої
хронічної, успадковуваної бідності, коли талановиті діти з небагатих сімей
часто приречені на нестаток в дорослому віці. Без належної освіти вони не
зможуть повноцінно конкурувати на ринку праці, не матимуть можливості
забезпечити гідні умови для життя своїм сім’ям, і все знову може
повторюватися, але вже з їх дітьми у майбутньому. Тоді як у високоосвіченої
людини кращі шанси на успіх при працевлаштуванні, а відповідно, її доходи
більш стабільні та високі.
Наскільки вдало людина використає надані можливості залежить від
безлічі факторів, в тому числі і її власної працелюбності, природних
інтелектуальних і фізичних здібностей, готовності до ризику, темпераменту,
амбіцій. Зокрема, Е.Денісон вважав, що 60% різниці в заробітках людей
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обумовлюються безпосереднім впливом освіти, а 40% – нерівністю їх
здібностей [31, с. 51]. Тобто, суспільна справедливість знаходить своє вираження у однакових початкових умовах та доступу до ресурсів (наприклад, для
здобуття освіти, започаткування власної справи), проте в кінцевому підсумку
не означає автоматичну рівність отриманих результатів, досягнутого успіху,
тобто має вияв у справедливій нерівності, зокрема, отриманих особою доходів.
Відповідно довгострокова соціально-економічна стратегія та актуальні
глобалізаційні тенденції висувають особливі вимоги до розбудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні. Такими
вимогами є, насамперед, нове бачення освіти як активної сили впливу на
соціально-економічний поступ та, як наслідок, здійснення невідкладних кроків
із розбудови „економіки знань” (knowledge-based economy), де на мікрорівні фігурує особистість і посилена увага приділяється реформуванню системи освіти.
При цьому питання щодо забезпечення доступу до вищої освіти, до підвищення
кваліфікації якнайбільшої кількості громадян опиняється в рамках тези рівних
стартових можливостей, що є принциповою стратегією в умовах СОРЕ.
Вагомість даного завдання усвідомлюється владними органами в Україні,
а труднощі його реалізації пов’язані із обмеженим фінансовим забезпеченням
вищої школи. Однак дотримання принципу рівних стартових можливостей є
надзвичайно актуальною необхідністю в умовах формування суспільства знань,
адже сьогодні знання з категорії філософсько-соціальної набувають ознак
категорії економічної.
Ще Джон Стюарт Міль зазначав: „Саму людину я не розглядаю як
багатство. Але її набуті здібності, що існують лише як засіб і породжені
працею, з повною підставою, я вважаю, потрапляють у цю категорію...
Майстерність, енергія і наполегливість робітників країни такою ж мірою
вважаються її багатством, як і їхні інструменти і машини” [32, с. 139].
Використання традиційних факторів виробництва сьогодні можливе при
залученні знань як ключового ресурсу [33, с. 162]. Конкурентні переваги
базуються не на природних факторах і не на величині фізичного та фінансового
капіталу, а на розвитку нових технологій, неперервних розробках продуктивних
інновацій і обслуговуючої їх інфраструктури [34]. Ефект зводиться не до
простого виробництва високотехнологічної продукції, а до її результативного
застосування у всіх сферах економіки.
За даними Світового банку, в більшості країн ЄС протягом останніх 15
років зростання доданої вартості в галузях, що ґрунтуються на знаннях, у
середньому становило 3%, що стабільно перевищувало темпи загального
економічного зростання, які не піднімалися вище 2,3%. Частка цих галузей у
сукупній доданій вартості становить у Німеччині 60%, у Великобританії – 51%,
у Фінляндії – 42% [35]. В економіці знань присутній швидше достаток, ніж
дефіцит ресурсів; ключовою формою капіталу є інтелектуальний капітал [36].
В цілому, економіка знань характеризується домінуванням в структурі
ВВП високотехнологічних галузей та інтелектуальних послуг, формуванням
переважної частки національного прибутку за рахунок інноваційної або
технологічної ренти, високим рівнем капіталізації компаній, основна вартість
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яких формується завдяки нематеріальним активам, а також випереджаючим
зростанням інвестицій в знання порівняно зі зростанням інвестицій в основні
фонди. Зокрема, протягом останніх десяти років в країнах-членах Організації
економічного співробітництва і розвитку зростання інвестицій в знання
складало 3,4%, а в основні фонди – 2,2% [37], а 70-85% приросту ВВП
припадало на нові знання, втілені в технологіях, обладнанні, організації
виробництва, кваліфікації кадрів [38].
Економіці знань притаманні не лише високі технології (біотехнології,
нанотехнології, мікроелектроніка, альтернативна енергетика, програмне
забезпечення, засоби телекомунікацій, аерокосмічна промисловість, екологічно
чисті та безвідходні технології переробки тощо), а й цілісний механізм здобуття
та впровадження знань. Останній включає систему безперервної освіти,
інноваційні науково-дослідні центри, дієву інфраструктуру для інтеграції з
підприємництвом, та, безумовно, наділений державною підтримкою (шляхом
економічних стимулів, сприятливого інституційного середовища) щодо
використання нових знань для реформування економіки.
Лі Геін визнає, що „душею економіки знань є безперервне прагнення до
нововведень, а джерелом її сили – освіта” [33, с. 329]. Очевидно, що професійні
якості та здібності людини мають властивості саморозвитку і є практично
невичерпним ресурсом, а їх фундаментальною базою виступають набуті
особою в системі освіти знання. Вийти на новий економічний рівень країна
здатна за умови високої ефективності трьох основних рівнів системи освіти, які
поєднує триєдине завдання „мистецтва технологічних проривів” [39]:
1) стійкі навики загальної освіченості (початкова освіта);
2) загальний світогляд, механізми мислення, технічні та організаційні
навики (середня освіта);
3) пізнавальні навики і здатність мислення до проведення досліджень
(вища освіта).
Ключова роль при цьому належить саме вищій школі, адже вона є
зв’язуючою ланкою між двома попередніми, намаючись органічно поєднати
фундаментальні дослідження та прикладні розробки, і фігурує як
багатопрофільний постачальник: педагогічних кадрів для системи освіти в
цілому; висококваліфікованих фахівців для національної економіки; наукового
потенціалу академічних установ.
Для повноцінного та рівноправного функціонування соціально орієнтованої ринкової держави в міжнародній спільноті закономірністю сприймається
фінансування заходів, спрямованих на піднесення освітньої сфери. Великий
мислитель В.І. Вернадський ще на поч. XX ст. писав: „Порятунок країни
полягає в піднятті і розширенні освіти й знання… Кожен удар по вищій школі,
кожне обмеження її автономії є ударом по національній силі. Тому що вища
школа робить національну роботу першочергової важливості: у ній зосереджується й кується майбутнє великого народу” [40]. Ці слова актуальні і понині,
оскільки ринкові перетворення суттєво впливають на процеси в освітній сфері.
Тому чимало провідних українських науковців нині розробляють і
підтримують перспективи розвитку економіки в цьому руслі (Додаток А.1).

Порівняння суті наведених концепцій та виразне виокремлення у них
місця людини та освіти дозволяє підтвердити необхідність змін в сучасній
Україні відповідно до загальносвітової тенденції, згідно якої визначальне,
магістральне значення розвитку країни в цілому належить системі освіти.
Причому нині цінується вже не формальна освіта (як загальна
поінформованість), а знання – як здатність до творення, до самостійної творчої
діяльності.
До того ж, справжня „освіта виникає тоді, коли знання, яке треба здобути,
перевищує спроможність людини до пізнання” [41, с. 85], коли людина з
розумінням докладаючи зусиль стає освіченою. Підкреслимо при цьому, що
інформація є певним набором даних про процеси, явища, події тощо, а знання –
це персоніфікована інформація, яка не існує поза свідомістю людини. І тому
„специфічним для інформаційного способу розвитку є вплив знання на саме
знання як головне джерело продуктивності” [42, с. 39].
Нині створення і використання знань стають основою становлення в
суспільстві нових соціальних груп, в яких домінуватимуть представники
інтелектуальної сфери [43, с. 68]. Якості даних осіб формуються протягом
тривалого періоду внаслідок здобуття та поновлення знань і набуття досвіду
впродовж життя, адже відомо, що ресурс будь-якого фактора вичерпується,
якщо його не збагачувати. Це підтверджує комісар ЄС В.Редінг: „Соціальне і
економічне зростання у Європі значно залежить від політики в галузі освіти.
Порівняно з минулим ця політика повинна враховувати новий елемент:
технології, які застарівають кожні 5 років. І тому нам слід розв’язати проблему:
як заохотити європейських громадян до безперервної освіти” [44, с. 9].
Безперервність передбачає існування багаторівневої освіти, здатної
задовольнити освітні потреби особистості як в професійній сфері, так і для її
розвитку та самореалізації.
Надзвичайно важливо, що матеріальні потреби та мотиви в діяльності
людини ІІІ тисячоліття все більше поступаються місцем надутилітарним
запитам, прагненням до вдосконалення і самовираження особистості. Нині
„відбувається поповнення за рахунок творчих людей, що прагнуть не просто
досягти матеріального добробуту, а самоутвердитися в якості унікальних
особистостей” [45, с. 17]. Тому нині виокремлюється розподіл особистостей не
стосовно належних їм засобів виробництва, не за рівнем матеріального
достатку, а за типами цілей, яких вони прагнуть.
На рис. 1.2 зображено роль освіти у становленні сучасної інтелектуальнорозвиненої особистості та задоволенні її потреб.
Потребу індивіда у вищій освіті можна охарактеризувати як поліфонічну
та пов’язану із кожним щаблем за традиційними потребами (фізіологічна
потреба, потреба в безпеці, соціальна потреба, потреба в повазі та в
самореалізації). Запити особистості залежать від її індивідуальних
особливостей, рівня професійного та духовного розвитку, умов зовнішнього
середовища тощо.
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Вільна
самореалізація –
можливість
втілення знань
Творчий саморозвиток –
розвиток прихованих творчих здібностей на основі
набутих знань
Духовне самопізнання – знання
як інструмент для розуміння
власних духовних потреб
Потреба в самореалізації,
самовдосконаленні – як
передумова навчання
протягом життя
Потреба в повазі – визнання
власної компетенції з боку інших
людей, самоповага
Соціальна потреба – наявність визначеного
соціального
статусу
(освітнього,
професійного), щоб відчувати належність до
певної соціальної групи
Потреба в безпеці – одержання освіти для своєрідного
страхування, як засіб захисту від можливих проблем у
майбутньому (можливість самостійного життя та
фінансової незалежності)
Фізіологічна потреба – набуття спеціальності як засобу до існування, способу заробляння грошей для забезпечення задоволення
основних фізіологічних потреб (у їжі, одязі, житлі тощо)

Набуття знань
як важлива
передумова
становлення
особистості та
задоволення її
потреб

Рис. 1.2. Роль освіти у становленні особистості та задоволенні її потреб *
* – розроблено авторами

На нашу думку, на останній сходинці знаходиться тонка грань втілення
найвищої потреби, яка дозволяє людині відкрити в собі приховані здібності,
досягнути постматеріалістичних цілей та душевної гармонії. Це точка, звідки
може розпочатися процес духовного самопізнання особистості, рубіж її
необмежених можливостей для подальшого творчого саморозвитку та, як
результат, успішної та вільної самореалізації. Оскільки немає межі
досконалості, то людина шляхом самореалізації через самопізнання та
саморозвиток здатна стати кращою, торкнутися нового виміру духовності.
Доцільно також окремо зупинитись на потребі в безпеці та ролі освіти в її
існуванні. Зрозуміло, що для окремої особистості освіта може виступати як
засіб захисту від можливих проблем у майбутньому, пов’язаних із життєвими
та фінансовими труднощами. Проте і в стратегічному вимірі освіті також
належать певні функції, адже національна безпека в цілому забезпечується
фахівцями різного спрямування, від рівня професіоналізму яких залежатиме
економічна, військова, політична, демографічна, технологічна, екологічна,
енергетична, продовольча, інформаційна, культурна безпека тощо. Тому
слушно зауважує В.Журавський, що „попри наявність внутрішнього
комерційного потенціалу у системі освіти, вона завжди є залежною від
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зовнішнього фінансування тією мірою, якою повинна реалізовувати ті цінності,
які не можуть бути комерціалізовані, – передусім, цінності, пов’язані з
національними інтересами” [46].
Поруч з функціями розвитку технологій, компетентності індивідуумів та
національної безпеки, система вищої освіти має значно ширші соціальні
завдання. Адже суспільство в цілому теж потребує такої потужної соціальної
інституції як система вищої освіти, яка може й повинна формувати духовноінтелектуальний потенціал нації як запоруку її соціально-економічного
поступу.
Таким чином, вирішення нагальних проблем соціально-економічного
характеру та подальше піднесення України вбачаємо на основі побудови
конкурентоспроможного в глобальному просторі національного господарства
на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки. Економіки в державі, де
вища освіта для громадян доступна, інноваційно-спрямована, має належне
фінансове підґрунтя, незалежна від впливу різного роду громадсько-політичних
структур, органічно поєднана з науковими та бізнес-центрами, тобто носить
випереджаючий, а не адаптивний характер. Як за словами А. де Сент-Екзюпері,
кожен вартовий відповідальний за долю імперії, так і кожен учасник освітнього
простору відповідає власним рівнем професійної компетентності та моралі за
майбутнє країни.

1.2. Концептуальні засади трансформування фінансової системи
вищої школи в Україні
Процес розвитку вищої освіти знаходиться під впливом ґенези потреб
суспільства в широкому застосуванні висококваліфікованої праці і духовному
удосконаленні. Вища школа в сьогоденній Україні переживає труднощі
становлення нових соціально-ринкових умов господарювання, які
проявляються в переосмисленні більшості традиційних аспектів освітньої
діяльності. Особливого опрацювання потребує проблематика, пов’язана з
фінансово-економічними відносинами у даній сфері, оскільки лише вивчення
наявних обставин функціонування та фінансового забезпечення вищої школи в
контексті сучасних суспільних запитів дозволить вирішити виявлені в процесі
дослідження проблеми. Це пов’язано з тим, що „з урахуванням пануючого
положення, що займає фінансова складова в сучасній економіці, можна
охарактеризувати останню як економіку, керовану в своїй основі фінансовим
чином, через фінансові механізми, за допомогою фінансових важелів,
фінансових стимулів і у фінансових цілях” [47, с. 24].
Глобальна тенденція домінуючої ролі знань в суспільному розвитку
вказує на важливість здійснення широкої державної фінансової підтримки
освітнього потенціалу України з метою стимулювання прогресивних
технологічних зрушень. Адже нині в Україні налічується лише 16% осіб з
повною або базовою вищою освітою, тоді як „частка високо кваліфікованих
працівників у США – 43%, у Німеччині – 56%, Японії – 72%” [48, с. 9].
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Усвідомлюється це і на найвищому державному рівні. Так, Президент України
В.Ющенко зазначав: „..тільки знання, освіта і технології можуть забезпечити
достойне майбутнє України… Якщо ми не справимося з проблемами освіти, в
широкому сенсі цього слова – освіти, яка потім трансформується в науку, в
технологію, тобто якщо ми не будемо інтелектуальними, ми не виграємо
завтрашній день. Інакше нас ні нафта не врятує, ні газ, ні 40% українського
чорнозему, ні найбільші запаси вугілля в Європі” [49, с. 5].
Метою державної політики розвитку системи освіти є створення умов для
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України,
виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися
протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та
громадянського суспільства, розвивати та зміцнювати суверенну, незалежну,
демократичну, соціальну і правову державу як невід’ємну складову
європейської і світової спільноти.
Система освіти існує не у вакуумі. Завдання, які на неї покладені, успіхи,
яких вона досягає, невдачі, котрих вона зазнає, обумовлені, головним чином,
оточуючими її факторами, історично існуючими в національній культурі, і
всіма обставинами конкретної соціально-економічної ситуації [50, с. 79].
Значуща роль повинна відводитися консолідованій діяльності науковців,
економістів, фінансистів, освітян. Найбільший результат можливо досягнути за
умов синергетичної співпраці, яка здатна зумовити посилений позитивний
ефект системи внаслідок взаємодії її складових. Синергетичні взаємини у вищій
школі спостерігаються у багатьох розрізах: суспільні потреби – система освіти;
загальноосвітні навчальні заклади – ВНЗ – ринок праці; викладач – студент і
викладач – група студентів; ВНЗ – бізнес-структури; ВНЗ – наукові інституції,
інновації, інтелектуальна власність; ВНЗ – міжнародні партнери тощо.
Посилене реформування системи вищої освіти, що викликане
необхідністю створення конкурентного, динамічного, гнучкого економічного
середовища, яке б сприймало та продукувало нові ідеї та заохочувало нові
інвестиції, в свою чергу, зумовлює виникнення нових тенденцій. На нашу
думку, основною, причинною тенденцією є набуття системою вищої освіти рис
егалітарності (фр. „égalіtaіre” – рівність). Якщо до сер. ХХ ст. вища освіта
переважно була атрибутом осіб з високим майновим та соціальним статусом, то
нині її так звана елітарність, обраність зникає. Повсюди стрімко зростає
чисельність студентства, розширюються можливості доступу до вищої освіти,
пропагується реальна, а не декларована можливість навчатися у вищій школі.
Викликає стурбованість той факт, що найчастіше суттєвим обмеженням
задовольнити потреби у вищій освіті як окремої особи, так і населення країни,
виступають лімітовані фінансові ресурси. Тому Національна доктрина розвитку
освіти України визначила, що сучасна економіка освіти повинна створити сталі
передумови для розвитку всіх напрямів галузі з метою формування високого
освітнього рівня українського народу. Досягнення цієї мети передбачає
виконання таких завдань [51]:
- визначення фінансування освіти як пріоритетного напряму видатків
бюджетів усіх рівнів;
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- формування багатоканальної системи фінансового забезпечення освіти;
- стимулювання інвестицій юридичних і фізичних осіб у розвиток освіти;
- створення сучасної системи нормування та оплати праці у галузі освіти;
- визначення пріоритетних напрямів фінансування освіти і концентрація
фінансових ресурсів для їх реалізації.
- забезпечення ефективного використання коштів на функціонування та
розвиток освіти.
Таким чином, здійснення комплексного теоретичного дослідження з
погляду реформування системи вищої освіти України викликане необхідністю
виокремлення найбільш актуальних проблем фінансового забезпечення вищої
освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки в
Україні з метою визначення перспективних напрямів трансформування
фінансової системи вітчизняної вищої школи.
Існує думка, що питання оплати навчання є „не тільки соціальноекономічним, а й світоглядно-ціннісним” [52], оскільки тривалий час освіта
вважалася безкоштовною для населення. Тоді як в сучасних умовах
традиційність уявлень про сферу освіти як затратну є хибною. Вкладення в
систему освіти слід розглядати не як вимушені соціальні видатки, а як
високоприбуткові інвестиції, які дозволяють отримати як фінансовоекономічний, так і соціальний ефект. Це підтверджує М. Згуровський: „Кошти,
що спрямовуються на потребу освіти, є інвестиціями, частиною попередньо
створеної членами суспільства вартості, яка акумулюється через систему
оподаткування у державному та місцевих бюджетах, на рахунках підприємств,
а частково – у вигляді доходів населення” [53, с. 2].
Інвестиційна віддача від освітніх капіталовкладень також суттєва.
Зокрема, на особистісному рівні ефективність інвестицій в освіту визначається
збільшенням доходів людини внаслідок навчання, розвиває ділові навички та
підприємливість; на мікроекономічному рівні – зростанням граничного
продукту, прибутку і/або (для неприбуткових організацій) покращанням якості
роботи, розширенням сфери діяльності; на мезо- і макроекономічному рівні –
зростанням національного доходу [54, с. 123]. Тому, за належної організації,
система вищої освіти здатна бути рушійною силою соціально-економічного
розвитку на усіх рівнях.
Інвестуванням в системі вищої освіти, на нашу думку, є цілеспрямований
процес використання у межах нормативно-правового забезпечення коштів
державного і місцевих бюджетів, нагромаджених через систему оподаткування,
а також коштів юридичних та фізичних осіб з метою реалізації завдань
стратегічного розвитку [55, с. 91]. Стратегічність обумовлюється певним
часовим лагом – показником запізнення від моменту вкладення коштів при
вступі до ВНЗ та періодом віддачі, який розпочинається після отримання
особою роботи за спеціальністю. Наприклад, за деякими розрахунками [56],
випускники ВНЗ компенсують витрачені державою засоби на їх підготовку в
середньому за 13-15 років шляхом податкового відшкодування в процесі
подальшої роботи.
Практика залучення громадян до здобуття освіти за власні фінансові
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ресурси застосовувалась і в радянські часи. Зокрема, „…враховуючи
збільшення рівня матеріального добробуту трудящих і значні витрати
Радянської держави на будівництво, устаткування і утримання безперервно
зростаючої мережі середніх і вищих учбових закладів, Рада народних комісарів
СРСР визнає необхідною покласти частину витрат з навчання в середніх
школах і вищих учбових закладах СРСР на самих трудящих і у зв’язку з цим
постановляє [57]:
1. Ввести з 1 вересня 1940 року в 8, 9 і 10 класах середніх шкіл і вищих
учбових закладах плату за навчання…
3. Встановити наступні розміри плати за навчання у ВУЗах СРСР:
а) у вищих учбових закладах, що знаходяться в містах Москві і
Ленінграді і столицях союзних республік, – 400 карбованців в рік;
б) у вищих учбових закладах інших міст – 300 карбованців в рік;
в) у вищих учбових закладах художніх, театральних і музичних – 500
карбованців в рік”.
При цьому плата за навчання складала в 1940 році в середньому близько
10% сімейного бюджету, а в 1950-54 рр. – близько 5%, і лише згодом була
відмінена взагалі [56]. Пізніше в університетах СРСР було всього 2 місця на 10
випускників середньої школи, тобто 8 сімей, діти яких не поступили у ВНЗ,
працювали на тих двох „щасливчиків”, що навчалися у ВНЗ, і кожна з них
щороку сплачувала на них в податках суму, еквівалентну 600 дол. США [58].
Фінансування освіти цілком державним коштом створювало подвійну
державну монополію у вищій школі. Адже виключно державними органами
здійснювалось змістовне, суб’єктне, фінансове наповнення ВНЗ. З іншого боку,
була слабкою „роль людини у вирішенні питань своєї професійної кар’єри і
разом із зрівнялівкою в оплаті праці та гарантованою зайнятістю зменшувала
зацікавленість працівників до підвищення кваліфікації як до джерела зростання
особистих доходів” [59].
Водночас, система освіти – це завжди одна з найбільших областей
суспільних витрат, адже фактично кожен в суспільстві здійснює пряму
матеріальну підтримку її результатів. За здобуття вищої освіти завжди слід
платити, тільки різними способами: майбутньою виробничою діяльністю,
сплачуючи кредит, безпосередньо коштами особи за навчання на контрактній
основі, ін.
При цьому відзначається зростання вартості навчання на платній
основі, що не завжди відповідає якості надаваних послуг і за результатами
державних процедур ліцензування та акредитації особливо характерно, на жаль,
сектору ВНЗ приватної форми власності. Хоча в цілому збільшення приватного
фінансування вищої школи та поява ВНЗ приватної форми власності є цілком
обумовленими явищами, зважаючи на необхідність задоволення зростаючих
освітніх потреб населення за умов обмеженості бюджетних ресурсів. Тому на
основі концепції рівноправності різних форм власності відповідно до чинного
законодавства в системі освіти України сформувався сектор приватних ВНЗ.
Вчені В.Астахова [60, с. 34-37] і О.Сидоренко [61] відзначають низку
принципових відмінностей приватних ВНЗ від державних, а саме:
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 в соціальних функціях – державні ВНЗ виконують замовлення держави,
перебуваючи між вимогами суспільної ефективності і необхідністю формування повноцінної особистості, а приватні – замовлення суспільства, здійснюючи
права батьків та педагогічне право незалежних суб’єктів освіти (приватних
закладів), сприяючи тим самим становленню громадянського суспільства;
 у способах фінансування і формах оподаткування: приватні ВНЗ (на
відміну від державних) в Україні перебувають на повному самофінансуванні,
маючи при цьому дискримінаційне оподаткування, оскільки при провадженні
освітньої діяльності сплачують податок як комерційні підприємства;
 у високому рівні відповідальності приватного ВНЗ за результати своєї
праці, оскільки кожним своїм кроком мусять доводити право на існування
поруч із гігантами вищої освіти, власну необхідність і корисність;
 у специфічному мікрокліматі, що панує у приватних ВНЗ, атмосфері
взаємоповаги, взаєморозуміння та взаємодопомоги, готовності викладачів і
студентів працювати як партнери, що сприяє формуванню громадянської
позиції, патріотизму, моральних принципів та ідеалів.
Нині приватні ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації становлять майже третину
усіх ВНЗ України, що свідчить про їх затребуваність на ринку освітніх послуг.
Крім того, як справедливо зазначає С. Єрохін [62], „платне навчання потрібно
розглядати як дуже результативний механізм виявлення та задоволення освітніх
потреб людини”, причому „структура платної вищої освіти сформована і
продовжує формуватися виходячи виключно з потреб особистості”.
В українських реаліях важко знайти такі ВНЗ державної форми власності,
які фінансуються винятково з державного бюджету. Тому відбувається не
просто розширення джерел фінансування вищої освіти, а „комбінування різних
фінансових потоків для оплати навчання” [63, с. 55]. Оскільки коштами
Державного бюджету неможливо покрити усі потреби ВНЗ у фінансових
ресурсах, то необхідно широко залучати додаткові джерела фінансового
забезпечення, які вже становлять у деяких ВНЗ 20-70% загального обсягу
фінансування і формують їх спеціальний фонд. Найбільшою дана частка є у
ВНЗ переважно економічної, юридичної та лінгвістичної спеціалізацій, тобто
тих, на які існує високий комерційний попит. З іншого боку, спостерігається
заниження плати за навчання на непрестижних факультетах ВНЗ (переважно
природничого і технічного профілю) з метою залучення абітурієнтів здобувати
фах ймовірно непопулярний нині, але перспективний. Відповідно, для
компенсації цих втрат завищується вартість навчання на поширених
спеціальностях (облік і аудит, фінанси, правознавство, банківська справа,
менеджмент, іноземна філологія, ін.). На жаль, присутніми є і випадки
індиферентності щодо відрахування за певних обставин студентів контрактної
форми навчання, оскільки це призводить до суттєвих фінансових втрат ВНЗ.
Персоніфікована оплата навчання спрямована, насамперед, на відшкодування видатків ВНЗ за навчання цих осіб. Водночас цей інструмент дозволяє
здійснити частковий перерозподіл коштів серед різних верств населення,
отримати кошти для розвитку ВНЗ, враховувати перспективні вимоги
економіки та допустити до здобуття освіти лише осіб з високою мотивацією.
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Зважаючи на високу вартість навчання та враховуючи надзвичайно
важливу роль вищої школи у соціальному та економічному розвитку держави, в
Україні діє система державного замовлення на підготовку фахівців. Вона
функціонує з метою реалізації принципу соціальної справедливості та забезпечення рівних можливостей доступу до вищої освіти людей з різним рівнем
доходів та для стимулювання попиту на вищу освіту як суспільного блага.
Нині ця система керується положеннями Господарського кодексу
України, Законами України „Про поставки продукції для державних потреб”,
„Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, „Про освіту”, „Про
вищу освіту”, постановами Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р.
№266 „Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на
поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням” тощо.
Державне замовлення в галузі освіти трактується як засіб державного
регулювання використання бюджетних коштів шляхом визначення на
контрактній (договірній) основі складу та кількості спеціалістів, необхідних для
державних потреб, розміщення державних контрактів на їх підготовку серед
навчальних закладів України [64]. Проте, розуміння суті держзамовлення є
дещо неоднозначним [50, с. 80]:
 в основі покладено принцип, що держава повинна створювати
необхідні умови для функціонування та розвитку підприємств усіх галузей та
всіх форм власності як основи соціально-економічного розвитку країни, що
гарантовано Конституцією України. Тобто, держзамовлення повинно
відповідати загальній потребі національної економіки у фахівцях;
 держзамовлення як потреба в фахівцях підприємств, організацій та
установ, повним власником чи єдиним засновником яких є держава.
Нині
обсяги
державного
замовлення
встановлюються
тими
міністерствами чи іншими центральними органами виконавчої влади, у
підпорядкуванні яких є ВНЗ, і розміщують вони його виключно серед них. Для
удосконалення діючої системи триває розробка проекту нового Порядку
формування і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців і
контролю за його виконанням. Зокрема, державне замовлення в натуральному
та вартісному виразі формуватимуть Міністерство економіки разом з
Міністерством фінансів, Міністерством освіти і науки, Міністерством праці і
соціальної політики, роботодавцями, іншими міністерствами та органами
державної влади, установами, організаціями – головними розпорядниками
бюджетних коштів [65]. При цьому враховуватимуться прогнозовані
зменшення чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, регіональні потреби
у фахівцях з вищою освітою та потреби галузей економіки загальнодержавного
значення, можливості працевлаштування випускників. Ймовірно, виникатимуть
труднощі при практичній реалізації вищезазначених взаємоузгоджень,
особливо на перших етапах роботи, адже залучатиметься багато сторін.
На нашу думку, варто дещо змістити акценти в понятті „державного
замовлення на підготовку фахівців”. Більш доцільною видається назва
„державне фінансування підготовки фахівців з вищою освітою”, і в умовах
СОРЕ така державна підтримка вищої освіти є об’єктивною необхідністю
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Для певної кількості осіб можливий варіант укладання контракту із
працевлаштування, який укладається між особою, ВНЗ і зацікавленими у
випускнику державними структурами. У договорі варто прописати права і
взаємні обов’язки, встановити чіткі умови працевлаштування випускника та
компенсації коштів, витрачених на його навчання за умови відмови працювати
за направленням.
Таким чином, нині діюча у державі система державного замовлення на
підготовку фахівців з вищою освітою не знаходиться у прямій залежності від
реальних заявок на них державних підприємств, установ і організацій.
Проблемою є гарантоване працевлаштування за обраною професією, яке наразі
набуло форми самостійних пошуків роботи. Разом з тим, наявність вищої
освіти – це базова необхідність для успіху особистості на ринку праці та
передумова економічного зростання країни в цілому. Тому вбачається
доцільним подальше нарощення обсягів державного фінансування підготовки
фахівців для забезпечення освітніх потреб громадян, адже їх інтелектуальне
розшарування може бути основою для розшарування майнового і соціального.
Зазначимо, що вітчизняна вища школа виступає дієвою системою
соціального захисту та збереження стабільності суспільства, оскільки тисячі
молодих людей навчаються, здобувають знання для саморозвитку та піднесення
власної країни. Питання в тому, наскільки вчасно і якісно остання забезпечує
молоді потрібні, актуальні знання. Тому керівництво ВНЗ повинне ретельно
підходити до вибору наукових кадрів та адекватної оплати їх діяльності. Адже
саме від зусиль викладачів залежить, наскільки студент зможе реалізувати себе
в трьох взаємопов’язаних площинах „самодостатня особистість – фаховий
спеціаліст – свідомий громадянин”.
Згідно проведених досліджень [66], майже 90% опитаних науковців
вважають, що саме низьке фінансування їх праці та безперспективність
покращення матеріально-технічної бази зумовлюють відтік наукових кадрів та
незацікавленість в роботі. Отже, одна із базових проблем професорськовикладацького складу зумовлена недостатнім фінансуванням та обмеженим
матеріальним стимулюванням їх професійної діяльності. Законодавством
України передбачено, що „держава забезпечує встановлення середніх
посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати
працівників промисловості” [67], проте в дійсності ця вимога жодного разу не
виконувалась.
Неадекватний рівень оплати високоінтелектуальної викладацької праці
перешкоджає формуванню престижності цієї діяльності і часто ослаблює
інтерес до неї у науковців найбільш продуктивного віку, яким бізнессередовище надає ширші можливості для фахового зростання та фінансової
винагороди. Дещо змінити ситуацію для державних ВНЗ може збільшення
фінансових надходжень від надання платних послуг, що свідчить про
пропорційну залежність матеріального заохочення викладачів та активізації
діяльності ВНЗ на ринку освітніх послуг.
Окрім безпосередніх функцій університетської освіти як професійного і
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культурного осередку, надзвичайно важливим є її призначення у сфері наукових
досліджень, плекання молодого покоління науковців. Однак лише половина
ВНЗ України здійснює науково-дослідницькі роботи, і тільки у Національному
університеті „Київський політехнічний інститут” доходи від наукової
діяльності і дослідно-конструкторських робіт вищі, ніж від плати за навчання, а
у решті вузів – навпаки [68]. Тому необхідністю є ініціативне повернення та
проведення наукових досліджень у ВНЗ України, генерування нових знань,
продукування інновацій та відповідність цих розробок запитам ринку. Зокрема,
у США, Англії, Німеччині, Франції, Японії на університети припадає 70-90%
загального обсягу фундаментальних досліджень у країні, а прикладні
дослідження розподіляються приблизно навпіл між корпораціями та
університетами [69].
Низький рівень фінансування наукових досліджень в Україні,
роздрібненість тематики робить їх витратними з економічної точки зору, не
дозволяє виконувати роль джерела економічного зростання та є певною
соціальною загрозою. Адже „країна, яка має розвинений науковий і освітній
потенціали, але не створює умов для їх ефективного використання у власних
інтересах, автоматично стає інтелектуальним донором для інших країн із
кращими умовами для наукової діяльності” [70].
Університети повинні не просто бути відкритими сьогоденню – вони
повинні перебувати в його центральній продукуючій частині, започатковуючи
первинні наукові розробки, співпрацюючи з приватним підприємницьким
сектором. Наприклад, у Фінляндії з населенням у 5 млн. осіб функціонує понад
2 тис. організацій, котрі допомагають оцінювати економічну ефективність
запропонованих нових технологій, перевіряють їх на практиці, впроваджуючи у
виробництво [71]. Згідно з наказом МОіН, у структурі українських ВНЗ повинні
бути створені підрозділи, діяльність яких спрямована на сприяння
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності [72]. Нині останні вже
успішно функціонують у Вінницькому національному технічному університеті,
Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова,
Донбаському державному технічному університеті тощо, проте у переважній
більшості ВНЗ їх діяльність абсолютно непомітна. І очевидно, що
модернізувати власну наукову діяльність ВНЗ варто із тих ділянок, в яких ВНЗ
мають переваги перед іншими. Вітчизняні університети повинні поступово
трансформуватися із виробника інтелектуального продукту одночасно й у його
споживача, що створюватиме додаткові стимули для розвитку сфери технічноінноваційних робіт. Залучення студентів до наукових досліджень, а вчених
наукових установ до навчального процесу, спільне використання матеріальнотехнічної бази і фінансових ресурсів здатне значно підвищити ефективність
досліджень та якість підготовки фахівців. З іншого боку, не усі студенти бачать
своє майбутнє пов’язане з наукою і це природно, тому і не варто змушувати цю
переважну більшість марнувати час студіюванням зайвих спеціальних
предметів.
Для активізації наукових досліджень у ВНЗ України доцільно [73]:
- надати ВНЗ право здійснювати розрахунки за надані наукові платні
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послуги вітчизняним чи іноземним замовникам через фінансові і банківські
установи та залучати на взаємовигідних умовах приватний капітал для
зміцнення наукової матеріально-технічної бази ВНЗ;
- звільнити ВНЗ від митної оплати приладів та наукового обладнання, які
передаються зарубіжними спонсорами або закуповуються за кордоном для
виконання наукових досліджень і розробок;
- створити в регіонах на базі провідних ВНЗ наукові центри та наукововиробничі комплекси спільно з профільними підприємствами регіону для
вирішення актуальних науково-технічних проблем регіону та цілеспрямованого
їх фінансового забезпечення.
В контексті наукового розвитку ВНЗ неможливо залишити поза увагою
питання його інформаційного забезпечення, адже науковий прогрес спирається
на повний і відкритий доступ до даних, а їх синтез дає можливість нового
погляду та прогресу в розумінні більшості явищ. Якщо справедлива оцінка, що
річна ізоляція в інформативному плані призводить до технологічного
відставання терміном на 10 років [74], то очевидно необхідним є дотримання
принципів „кооперативності порівняно з принципами конкурентності” [75].
Рівень фінансування вищої школи нині не завжди дозволяє підтримувати
постійний інформаційний обмін між ВНЗ (наприклад, оплата відряджень, друк
статей), тоді як спільне використання знань не поділяє, не применшує їх
значення, а спричиняє зростання і множення. Тому нагальною потребою для
університетів є фінансування закупівлі сучасної наукової літератури, об’єктів
наукової інформації на електронних носіях, здійснення передплат на іноземні
та вітчизняні періодичні видання, створення електронних баз даних для
наукових бібліотек не зі звичайним переліком наявної літератури, а із
відкритим доступом до неї.
Серед західних вчених існує думка, що підняттю Європи з руїн після
Другої світової війни сприяли три головні чинники: ринкова конкуренція,
державне регулювання і соціальне партнерство [76], тобто ключові складові
розвитку СОРЕ.
В узагальненому розумінні предметом соціального партнерства може
бути будь-яке питання соціально-економічного змісту в суспільному житті,
щодо якого соціальні партнери вважають за потрібне досягнути згоди. Проте,
наразі спостерігається низький рівень співробітництва ВНЗ з ймовірними
соціальними партнерами. Тоді як багатовекторна співпраця ВНЗ з
роботодавцями, профільними підприємствами, бізнес-структурами регіону є
оптимальним засобом сполучення державних нормативів вищої освіти і потреб
потенційних працедавців. Ці суб’єкти ринкових відносин як зацікавлені
сторони та одні з найбільш вагомих споживачів здатні вказати на існуючі
недоліки в підготовці фахівців, основні прогалини в знаннях випускників і
зорієнтувати на перспективні дослідження. Місцеві й регіональні органи
виконавчої влади також варто залучати до посильної співпраці, оскільки їх
завданням є нарощення конкурентних переваг регіону і формування
привабливого інвестиційного клімату для потенційних інвесторів, а їх
передумовами вбачаються висококваліфіковані та здатні до навчання
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працівники. В свою чергу університети здатні відігравати роль регіональних
центрів розвитку через зв’язки з промисловістю, забезпечуючи потрібні
нововведення.
Ресурси соціальних партнерів можуть набувати вигляду [77, с. 65]:
 фінансових (прямі інвестиції соціальних партнерів у вищу освіту);
 матеріально-технічних (надання приміщень, лабораторної бази,
технологічного устаткування для проведення занять, виробничих практик,
курсового і дипломного проектування);
 інтелектуально-кадрових (включення представників та об’єктів
інтелектуальної власності соціальних партнерів в учбовий процес).
Різновекторне співробітництво має низку інших переваг:
- для ВНЗ – це можливості заробити та залучити додаткові фінансові
ресурси (надання інформаційно-консультативних послуг, продаж об’єктів
інтелектуальної власності, цільове навчання студентів, друга вища освіта,
підвищення кваліфікації, спонсорство, меценатство тощо);
- для студентів – перспективи ближчого ознайомлення з практичною
стороною обраного виду діяльності, чіткіша спрямованість дипломного
проектування, справляння позитивного враження на потенційного працедавця
та в подальшому успішного працевлаштування.
Плідного діалогу суспільства, бізнес-структур, підприємств, органів
місцевої влади та громадських організацій з ВНЗ можна досягнути шляхом
налагодження зв’язків із громадськістю (створення дорадчих рад різного типу,
розширення громадських освітніх організацій, серії круглих столів, публічних
обговорень, рейтингових оцінок тощо).
Особливе місце у бюджетах ВНЗ повинні посісти спонсори. Нині їх поява
в Україні – досить рідкісне явище, тоді як в усьому світі почесно й вигідно
спонсорувати освіту. Наприклад, завдяки американському податковому
законодавству, тільки „Колумбійський університет запланував одержання
пожертвувань від своїх колишніх випускників на 2004 р. у сумі 70 млн. дол.
Тому потрібна лише відповідна система виховання і контактів українських ВНЗ
із випускниками, а також сприятливе законодавство. Спонсор завжди і скрізь
хоче жертвувати гроші на конкретні справи, а не взагалі. І робить він це
найчастіше не від надлишку грошей, а від надміру почуттів” [78].
Іншим джерелом підтримки студентської молоді є меценатство. Це свого
роду „кредит”, але він не потребує безпосереднього повернення. Це – кредит
довіри до людини, яка прагне знань, упевненості в її здатності до навчання [78,
с. 242]. Одночасно це кредит авторитету мецената з боку суспільства, яке
здатне високо оцінити такі кроки. Заохотити меценатів можна шляхом
зниження податку на прибуток на таку частину, яка приблизно дорівнювала б
вкладеній в освіту. Такий крок сприятиме зростанню адресної підготовки за
замовленням кадрів (причому оплачуваним) для окремих підприємств,
виконання для них наукових розробок. Тоді якби кожен третій підприємець
став меценатом хоча б для одного студента, то зникла би проблема оплати
навчання і потенційного працевлаштування малозабезпеченої і талановитої
молоді.
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Загалом, обсяги залучення позабюджетних фінансових ресурсів прямо
пропорційно залежать від довіри суспільства до системи вищої освіти. Тому
слід „якнайшвидше запровадити прозорі механізми управління у системі вищої
освіти і механізми попередження та усунення таких неакадемічних явищ як
хабарництво і зловживання посадовим становищем” [79, с. 256].
Отже, розбудова стосунків між ВНЗ і соціальними партнерами є
перспективним напрямом посилення співробітництва, який формує у
суспільстві сприятливий імідж усіх залучених сторін, дозволяє університету
одержати власні додаткові ресурси для розвитку, здійснювати навчальновиховний процес на високому рівні та наблизитись до міжнародних стандартів.
Необхідність останнього зумовлена офіційним входженням України в
європейський освітній простір у 2005 р., що активізувало міжнародне
співробітництво. Воно у вищій школі може передбачати такі напрями:
– організацію міжнародних наукових і науково-технічних конференцій,
симпозіумів, конгресів, семінарів, „круглих столів”;
– участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, фондах та
грантових програмах; у програмах обміну студентами, викладачами, освітніми
продуктами (програмами, методиками);
– співпрацю з міжнародними інформаційними центрами (наприклад,
ЮНЕСКО, Світового банку тощо) та українською діаспорою;
– проведення спільних наукових і науково-технічних досліджень із
зарубіжними лабораторіями і ВНЗ; проведення НДДКР за замовленням
іноземних партнерів; створення спільних з іноземними партнерами
підприємств, центрів, лабораторій, технопарків та ін. структур;
– спільну видавничу діяльність та розповсюдження кращих зразків
наукової і навчальної літератури;
– відрядження за кордон та обміни науково-педагогічними кадрами для
викладацької та наукової роботи на основі прямих договорів університету із
іноземними ВНЗ;
– надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної
освіти іноземним громадянам в Україні тощо.
Налагодження і підтримання міжнародних зв’язків на рівні ВНЗ
пов’язане з певними проблемами та труднощами, які слід поділити на [80]:
1) об’єктивні, що викликані: різницею у рівні фінансування освіти і рівні
життя викладачів; не завжди сприятливим іміджем України; побутовими
незручностями, з якими зіштовхуються іноземці в Україні; обмеженим
доступом вітчизняних викладачів до мережі Іnternet, високою вартістю зв’язку;
2) суб’єктивні, до яких відноситься:
а) недостатній рівень володіння іноземними мовами серед вітчизняних
викладачів. Нині 80% обсягу інформаційного і програмного продукту в світі
створюється англійською мовою, але 75% населення землі її не знають [35];
б) „споживацьке” ставлення до міжнародних зв’язків та небажання
самостійно шукати та обробляти необхідну інформацію;
в) „культ еміграції” у певних колах вітчизняних викладачів.
Щодо останнього, то можна багато дискутувати про патріотично-
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державницьку позицію (патріотизм, національну самосвідомість та гідність),
але хотілося б, щоб усе це було підтримано належною фінансовою підтримкою
освіти, гідною оплатою викладацької праці та можливостями реального
працевлаштування за набутою спеціальністю. Адже той факт, що „кожен
п’ятий громадянин працездатного віку більший чи менший відрізок часу
працює поза межами нашої держави” [48, с. 7] не може не викликати
занепокоєння. Тому ми цілком згідні з Л.І.Антошкіною – „людський капітал
мігрує з місць, де він не користується попитом, у місця поширення і
концентрації попиту” [81, с. 10]. При цьому суттєвим непорозумінням є той
факт, що „нарікаючи на „відплив мізків” на Захід, ми не сприяємо
протилежному процесові – поверненню вітчизняних інтелектуалів, які
одержали західні наукові ступені і вчені звання, додому. Процедура
нострифікації в Україні принизлива і часто тупикова” [82].
Тоді як у Європі панує стурбованість тим, що на ринку вищої освіти
домінують Китай, Японія і Корея, які витіснили європейських фахівців з ринку
робітників і активно витісняють їх із ринку підготовки інженерних кадрів [83].
Залучення здібних молодих фахівців з інших, близьких географічно та ціннісно,
країн на навчання та працевлаштування дозволяє підвищити власний потенціал
та, відповідно, знизити його у країнах, які профінансували професійну
підготовку цих осіб. Підтвердженням є задекларовані принципи мобільності
навчання, забезпеченості працевлаштування випускників та привабливості
європейської системи освіти [84]. Аналогія з СРСР – свідомий державний
розподіл випускників у різні регіони країни як знаряддя „вирівнювання”
національної ідентичності та спосіб усвідомлення себе громадянами об’єднаної
країни (ЄС), однаково зацікавленими в її процвітанні.
Наразі мобільність українського студентства обмежується браком
фінансових ресурсів для участі у міжнародних семінарах, конференціях,
оформлення віз, оплати вартості навчання (зазвичай, від 5 тис. євро в рік) та
часто низьким рівнем володіння іноземною мовою. Тому здатність витримати
конкурс на навчання за кордоном притаманна кращим та фінансовозабезпеченим. Можна констатувати і виражену інертність академічної
спільноти. Чимало західних фондів і фундацій скаржаться, що остання не
використовує всі можливості й не є наполегливою у просуванні своїх
пропозицій на світовому освітньо-науковому ринку [85]. Важливими є
культурні зв’язки, які формуються на мікрорівні, між самими ВНЗ. Адже
особисті знайомства, спілкування в неформальних умовах формує справжній
образ України в очах європейської інтелігенції, тим самим сприяючи її
визнанню.
Лише мобілізація найцінніших ресурсів нації – її знань та
інтелектуальних здібностей – за умови відповідного фінансового забезпечення
дозволить Україні зайняти гідне місце у міжнародній спільноті та
європейському просторі вищої освіти зокрема. Сценаріїв можливого розвитку
та позицій національної системи вищої освіти вбачаємо декілька:
„постачальник” – один з багатьох постачальників високо та низько
кваліфікованих фахівців; „сирота” – що самостійно вирішує свої проблеми;
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„менший брат” – тактика наслідування, „роби як ми”; „рівноправний партнер” –
обговорення механізмів, змін і т.д.; „зразок для наслідування” – у сфері високих
технологій, інженерії тощо; „ймовірний конкурент” – за умови державної
програми підтримки обдарованої молоді, яка прагнутиме залишитись
працювати на Батьківщині та матиме можливості для створення і втілення
інноваційно-привабливих проектів [86, с. 96].
Поза сумнівом, міжнародне співробітництво у сфері освіти є необхідним
Україні з огляду на перспективи її вступу до ЄС, тому міжнародні зв’язки на
макрорівні (держава, суспільні інституції) і мікрорівні (ВНЗ, освітні установи,
приватні особи) слід налагоджувати і поглиблювати. Водночас, далекоглядна
політика інтеграції вітчизняної освіти у європейський та міжнародний освітній
простір повинна враховувати пріоритет національних інтересів, забезпечувати
збереження та розвиток інтелектуального потенціалу нації, носити миротворчу
спрямованість, а також системний і взаємовигідний характер співробітництва.
А кошти іноземних структур повинні існувати як бажаний, але допоміжний
канал фінансових надходжень для уникнення тиску зобов’язань. До того ж,
міжнародні організації можуть не лише фінансувати освітні проекти ВНЗ, а й
інформувати західну громадськість про потенціал української вищої школи.
Варто згадати, що при бажанні шукаються фінансові можливості та резерви, а
при порожній демагогії – причини для пояснення невдач. Розширення цих
можливостей для вітчизняних ВНЗ є нагальною потребою.
Саме тому питання академічної свободи та автономності ВНЗ України
широко обговорюються у наукових та офіційних колах. Ще в сер. ХІХ ст.
видатний англійський мислитель Дж. Мілль писав: „...уряд не повинен
проголошувати монополії на освіту як на нижчих, так і на вищих щаблях... Не
можна терпіти, щоб держава мала цілковитий контроль над освітою народу.
Було б цілком виправданим, якби держава вимагала від усіх людей, щоб вони
володіли певним обсягом знань, та аж ніяк не можна виправдати, коли вона
приписує їм, як і від кого вони мають дістати ці знання” [87, с. 642].
Університетська автономія окреслює взаємозв’язок між ВНЗ, урядом і
суспільством. Лімська декларація визначає автономію як „незалежність ВНЗ від
держави та інших суспільних сил приймати рішення стосовно внутрішнього
управління, фінансів, адміністрації і встановлювати власну лінію поведінки у
сфері освіти, науково-дослідної роботи, викладання й інших пов’язаних з цим
видах діяльності” [88]. У матеріалах всесвітньої конференції з вищої освіти, яка
проходила під егідою ЮНЕСКО у Парижі (1998 р.), зазначено: „...Повну
академічну свободу і автономію слід розуміти як комплекс прав і обов’язків
ВНЗ і як повну їх відповідальність перед суспільством та підзвітність йому”.
Автономія та самоврядування передбачають такі права ВНЗ в Україні:
самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального
процесу; приймати на роботу працівників; надавати додаткові освітні послуги;
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і наукововиробничої діяльності; створювати у відповідному порядку інститути, коледжі,
технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові,
науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-

32
технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;
здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу; на
підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими ВНЗ,
підприємствами, установами та організаціями; брати участь у роботі
міжнародних організацій; звертатися з ініціативою до органів управління
вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі
над проектами щодо їх удосконалення [89].
В існуючих роками реаліях бюджетного фінансування позицію рівноваги
між відповідальністю держави і відповідальністю самих державних ВНЗ слід
посунути на користь навчального закладу. Елементи автономії академічного
середовища, окрім сфери управління вищою школою, необхідно поширити
також і на сфери організації, структури, кадрової політики, оплати праці,
фінансово-господарської діяльності. При цьому зростання відповідальності
ВНЗ, насамперед, закладів державної форми власності, потребує відповідних
юридичних передумов. Це стосується законодавчого закріплення питань
адміністрування та фінансового менеджменту, урізноманітнення джерел
фінансування, можливостей формування і використання коштів спеціального
фонду ВНЗ тощо [90, с. 81].
Вагомі кроки в Україні в даному напрямку здійснено шляхом
законодавчого визнання дослідницьких університетів та надання їм статусу
самоврядних (автономних). Зокрема, дослідницький університет – це
національний вищий навчальний заклад, який має вагомі наукові здобутки,
провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію
освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів
і програм.
Фінансування наукових досліджень і розробок такого ВНЗ здійснюється
відповідно до програм розвитку університету у розмірі не менш як 25 %
бюджетних коштів, що виділяються на його утримання. Програми розвитку
фінансуються протягом перших 5 років діяльності закладу за рахунок коштів
державного бюджету.
Подальше фінансування дослідницького університету, в тому числі
наукових досліджень, розробок і програм розвитку університету, здійснюється
за умови забезпечення університетом надходжень до спеціального фонду
державного бюджету у розмірі не менш як 50 % обсягу бюджетних коштів,
передбачених на наукові дослідження і розробки.
Серед критеріїв діяльності університету, за якими надається статус
дослідницького, відмітимо такі ключові:
- захист не менш як 300 кандидатських дисертацій за останні 5 років;
- захист не менш як 50 докторських дисертацій за останні 5 років;
- видання не менш як 200 наукових монографій та підручників з грифом
МОН за останні 5 років;
- наявність не менш як 150 штатних докторів наук у середньому за
останні 5 років;
- наявність не менш як 500 штатних кандидатів наук у середньому за
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останні 5 років;
- отримання не менш як 50 патентів і ліцензій за останні 5 років (для
технічних і технологічних університетів);
- опублікування у середньому протягом року не менш як 150 статей у
фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних
(Web of Science, SCOPUS), за останні 5 років;
- здійснення підготовки кандидатів і докторів наук не менш як за 70
науковими спеціальностями;
- наявність не менш як 650 професорів та доцентів для консультування
підготовки кандидатських та докторських дисертацій;
- функціонування не менш як 15 спеціалізованих рад із захисту
кандидатських і докторських дисертацій;
- створення книжкового фонду наукової бібліотеки в обсязі не менш як
1 млн. примірників;
- наявність не менше десяти видань, що входять до переліку фахових
видань, затвердженого Вищою атестаційною комісією;
- проведення на базі університету не менш як 10 міжнародних,
всеукраїнських та регіональних студентських науково-практичних конференцій
протягом року;
- проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і
наукових центрах не менш як 50 студентами, аспірантами і молодими вченими
протягом року;
- отримання молодими вченими не менше 5 державних премій, премій
та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій
Національної та галузевих академій наук України за останні 5 років [91].
Водночас, за умови відповідності таким високим вимогам, дослідницьким
університетам надано широкі повноваження, серед яких право на:
- визначати тематику та проводити за рахунок власних коштів
фундаментальні та прикладні наукові дослідження за новими науковими і
технічними напрямами;
- здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер
технологій, розроблених університетом, і використовувати отримані кошти для
розвитку власних наукових досліджень, модернізації наукової матеріальнотехнічної бази, заохочення наукових і науково-педагогічних працівників
університету;
- установлювати у передбаченому законодавством порядку нормативи
співвідношення чисельності студентів, аспірантів і докторантів та науковопедагогічних працівників університету, зокрема, поетапно починаючи з 2011
року самостійно встановлювати нормативи співвідношення чисельності
студентів у розрахунку на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника, але не менш як 5 до 1;
- підвищувати в межах бюджетного фінансування розмір оплати праці
наукових і науково-педагогічних працівників університету шляхом
встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, у тому
числі погодинної;
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- зберігати статус неприбуткової установи;
- приймати за погодженням з ВАК та МОН відповідно до законодавства
остаточне рішення щодо присудження окремими спеціалізованими вченими
радами наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння вченою
радою вчених звань доцента, професора і старшого наукового співробітника з
видачею відповідних документів державного зразка;
- визнавати дипломи про здобуту в зарубіжних університетах
кваліфікацію магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента,
професора для призначення на посаду наукового чи науково-педагогічного
працівника в установленому законом порядку;
- вирішувати інші питання (земельні, майнові тощо).
Статус самоврядних (автономних) дослідницьких ВНЗ в Україні
протягом 2009-2010 рр. отримали такі провідні вищі навчальні заклади: КиєвоМогилянська академія, Острозька академія, Національна юридична академія
ім.Я.Мудрого, Львівський національний університет ім.І.Франка, Київський
національний університет ім.Т.Шевченка, Національний університет „Львівська
політехніка”, Національний технічний університет України „Київський
політехнічний інститут”, Київський національний економічний університет
ім.В.Гетьмана, Національний університет біоресурсів та природокористування,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”,
Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, Національний
авіаційний університет та Східноукраїнський національний університет ім.В.
Даля [92].
Висновок про реформи державної фінансової політики у сфері вищої
освіти країн світу, який міститься в аналітичному документі Світового банку
„Вища освіта: уроки реформ” підтверджує необхідність таких змін. Зокрема,
„Важливою рисою політики щодо сприяння диверсифікації фінансування вищої
освіти є дозвіл залишати дедалі зростаючі фінансові ресурси у розпорядженні
закладів, які нагромаджують їх. Політика, що намагається забрати зароблені
закладами фінансові ресурси у розпорядження центральної влади, –
саморуйнівна, тому що вона руйнує стимули заощаджувати і генерувати доходи
для закладу” [93, с. 70].
Принцип автономності цілком відповідає положенням СОРЕ, оскільки
ВНЗ, як окремий суб’єкт господарювання, бере на себе певний ризик і несе
відповідальність в конкурентній боротьбі в освітньому середовищі. Також,
окрім покращення якості освітніх послуг і нарощення матеріально-технічної
бази, підвищення рівня фінансової свободи ВНЗ дозволить підвищити гнучкість
та стратегічність управління, посилити зв’язок між інституціями, що генерують
знання (система освіти) і тими, які мають їх використовувати (сфера
виробництва та громадськість).
Підсумовуючи ключові фінансові проблеми вищої школи в умовах
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, можемо
виділити відповідні їм напрями удосконалення, реалізація яких здатна суттєво
покращити ситуацію в сфері вищої освіти (рис. 1.3).
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Проблеми
вітчизняної вищої школи

Напрями удосконалення фінансової
системи вищої школи

Традиційність світоглядно-ціннісних уявлень про
сферу освіти як безкоштовну та затратну, а не
результативну галузь

Формування бачення вкладень у вищу школу як високоприбуткових
інвестицій з соціально- економічним ефектом

Невідповідність вартості навчання якості
наданих послуг

Розробка нових фінансових інструментів для задоволення зростаючих
освітніх потреб населення в контексті рівних стартових можливостей

Неузгодженість державного замовлення з
реальними потребами економіки

Фінансування підготовки фахівців за випереджальним принципом,
враховуючи реальні та прогнозовані потреби економіки

Низька комерціалізація наукових розробок ВНЗ.
Недостатність існуючого державного фінансування
наукових досліджень

Активізація процесу наукових досліджень та комерціалізації
наукових розробок ВНЗ. Збільшення обсягів державного
фінансування наукових досліджень

Неефективні підходи до формування системи оплати
праці професорсько-викладацького складу, обмежене
матеріальне стимулювання наукової діяльності

Дотримання задекларованих пріоритетів щодо оплати праці
професорсько-викладацького складу, встановлення фінансових
заохочень за здобутки та наукові розробки

Низький рівень міжнародного співробітництва

Налагодження міжнародних науково-освітніх контактів на мікрорівні;
ширше залучення фінансових ресурсів за грантами, дослідн. проектами

Недостатня взаємодія ВНЗ та органів регіональної влади,
місцевого самоврядування, бізнес-середовища,
випускників, потенційних спонсорів та меценатів
Обмеження можливостей ВНЗ із залучення та
використання додаткових коштів

Здійснення publіc-relatіons з метою залучення
фінансових інвестицій партнерів у вищу школу та вирішення
соціально-економічних проблем регіону
Удосконалення фінансового менеджменту у ВНЗ, підвищення
відповідальності за неефективне використання коштів

Рис. 1.3. Проблеми та напрями удосконалення фінансової системи вищої школи в Україні *
* – розроблено авторами
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Наявність фінансової компоненти у проблемах та шляхах вирішення
кожного з вищезазначених напрямів свідчить про недостатньо ефективне
управління фінансами в сфері вищої освіти. Зокрема, переважно йдеться про
обмеженість або невідповідність державного фінансування сучасним потребам
вищої школи, необхідність розробки нових фінансових інструментів, залучення
додаткових фінансових ресурсів, здійснення фінансового менеджменту у ВНЗ
тощо. Це вказує на надзвичайну вагомість фінансів в економіці вищої школи,
адже це свого роду кровоносна система, що повинна забезпечувати своєчасне
та належне живлення усього організму, яким є система вищої освіти. І значною
мірою саме ефективність функціонування фінансової складової визначатиме
загальний результат діяльності цієї системи, її поточну та перспективну
життєздатність.

1.3. Теоретичні підходи до формування та функціонування механізму
фінансового забезпечення вищої освіти в Україні
Функціонування ВНЗ на засадах державного регулювання та
самоорганізації, становлення ринкових відносин у сфері вищої освіти,
диверсифікація джерел фінансового забезпечення ВНЗ, інтегрування вищої
школи у різні сфери економіки та міжнародні структури зумовлюють
необхідність обґрунтування сучасних підходів до функціонування вищої школи
як цілісної системи, що вимагає формування та реалізації соціально
орієнтованого та водночас ринкового механізму фінансового забезпечення
вищої школи. Завдання полягає у створенні такого механізму, який здатен
забезпечити рівноправність кожного елементу системи, а також оптимальне
сполучення фінансових потоків та інтелектуальних ресурсів з метою
гармонізації інтересів державного, приватного та суспільного капіталів.
Теоретичні і концептуальні розробки науковців щодо механізму
фінансового забезпечення вищої освіти присвячені переважно окремим
аспектам його функціонування, зокрема, питанням державного регулювання
вищої школи [81, 94, 95, 96, 97 та ін.], діяльності ВНЗ приватної форми
власності [61, 98, 99, 100 та ін.], кредитуванню освітніх послуг [101, 102, ін.],
диверсифікації фінансових джерел [103, 104, 105, 106, 107, ін.], що, безумовно,
не є вичерпним. Цілком погоджуємось із думкою Б.Данилишина та В.Куценко,
що „у сув’язі проблем вищої школи у нашій країні каменем спотикання
залишається її фінансове забезпечення. Від розв’язання цієї проблеми залежить
і високий рівень підготовки фахівців, і фундаментальність вищої освіти, і її
доступність, а в кінцевому підсумку – конкурентоспроможність України” [108,
с. 35]. Водночас, як показав аналіз наукової економічної літератури, в Україні
відсутнє комплексне дослідження механізму фінансового забезпечення вищої
освіти в сучасних умовах економіки знань. Тому необхідність наукового
обґрунтування методології і практики механізму фінансового забезпечення
вищої освіти закономірно зумовлює потребу у визначенні його сутності,
структури та особливостей. Для виявлення сутнісних характеристик даного
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поняття насамперед слід проаналізувати задіяні у його функціонування сторони
та розглянути ключові категорії, якими є „фінанси”, „механізм”, „фінансовий
механізм” з виділенням при цьому основних складових останнього.
Залученими до фінансово-економічних відносин у вищій школі
виявляється досить багато суб’єктів, кожен з яких має власні інтереси, функції,
важелі впливу і, врешті, кінцеві очікування (Додаток А.2). До вищої школи слід
відносити систему вищої освіти в Україні, яку складають: вищі навчальні
заклади всіх форм власності (включно з особами, що навчаються у них); інші
юридичні особи, що надають освітні послуги; органи, які здійснюють
управління у галузі вищої освіти. Також вважаємо залученими до вищої школи
учасниками, які є або можуть бути задіяними у освітньому процесі, інших
фізичних осіб, господарюючих суб’єктів, заклади інфраструктури, громадські
організації, міжнародні структури.
Тому пропонуємо виокремити основні функціональні зв’язки механізму
фінансового забезпечення вищої освіти, які, на нашу думку, відбуваються в
системі „ринок – держава – регіон – ВНЗ – особа”. Принциповою особливістю
запропонованого підходу є саме така комплексність, яка дозволяє при
дослідженні механізму фінансового забезпечення вищої освіти не
обмежуватись розумінням його виключно як царини державної політики, сфери
впливу ринкових сил чи відокремлено функціонуючої системи. Важливо
перетворити вищу школу на предмет безпосередньої уваги, а, отже,
ідеологічної і фінансової підтримки усіх, хто отримує вигоду від неї.
Розглядаючи механізм фінансового забезпечення за вищевказаним підходом,
можна досягнути ефекту синергетичної співпраці, яка здатна зумовити посилений позитивний ефект в системі вищої освіти внаслідок взаємодії складових.
Кожен із виділених ключових суб’єктів, задіяних у фінансуванні
освітнього процесу, керується власними інтересами, наділений потенційними
вигодами та може нести фінансові витрати (табл. 1.3).
Це пов’язано з тим, що здобуття освіти вважається близьким як до
суспільного товару (publіc good), так і до індивідуального товару (іndіvіdual
good). При цьому передаються лише права та можливості користування
знаннями і кількість власників продуктів системи освіти може постійно
збільшуватись. Якість освітньої послуги „залежить не лише від виробника
(ВНЗ, професорсько-викладацького складу), а й від індивідуального споживача
(студента)” [109, с. 51]. Вища освіта наділена рисами суспільного та приватного
блага, тому її фінансування також повинно здійснюватись на паритетних
засадах, адже закономірно залучати додаткові джерела фінансування від тих
структур, для яких здійснюється підготовка фахівців та від тих осіб, для яких це
приносить особисту вигоду. Отже, характер вигод від вищої освіти зумовлює
розподіл основних джерел її фінансування на державні, приватні та
корпоративні.
Визначальними
функціями
із
законодавчого,
організаційного,
матеріального сприяння, важелями контролю та примусу наділені державні
структури. Саме їм надано можливість акумулювати фінансові ресурси шляхом
податкового вилучення частини доходів громадян та підприємств.
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Таблиця 1.3
Порівняльна характеристика потенційних вигод та можливих
витрат суб’єктів у сфері вищої освіти *

Держава в цілому

Головні
суб’єкти

Інтереси, пов’язані
з освітою
створення та забезпечення рівних умов
доступу до вищої осМакро- віти; підвищення рівня
рівень освіченості громадян
України, розширення
їх можливостей для
отримання
вищої
освіти
Мезорівень

Мікрорівень

ВНЗ

Фізичні
особи

Потенційні вигоди від сфери
вищої освіти
- підвищення національної безпеки
та
конкурентоспроможності
економіки;
- збільшення податкових надходжень
та
скорочення
асигнувань
на
соціальні потреби;
покращення
якості
життя
населення, суспільна злагода та відповідальність, соціальна стабільність
- формування
привабливого
інвестиційного клімату регіону;
підвищення освітнього
- розвиток економіки регіону та
потенціалу в регіоні
підвищення
життєвого
рівня
населення
- найм кваліфікованого фахівця (випідприємницьке пускника) – покращення якості упзростання, що
равління фірмою, залучення нових
можливе за наявності споживачів, збільшення прибутків, ін.;
необхідної кількості купівля
прав
на
об’єкти
фахівців потрібної інтелектуальної власності
кваліфікації
- підвищення кваліфікації (продуктивності праці) наявних працівників
забезпечення умов, не- формування сприятливого іміджу
обхідних для отриман(рейтингу) ВНЗ – збільшення
ня особою вищої осві- контингенту студентів – зростання
ти, підготовка фахівців
коштів спеціального
для потреб України
фонду – розвиток ВНЗ
задоволення
освітньої потреби
особистості

отримання знань, вмінь та навиків
для успішного працевлаштування,
більш високого рівня доходів,
подальшої творчої самореалізації та
самоствердження, ін.

Можливі витрати
на вищу освіту
- бюджетне фінансування:
а) ВНЗ та осіб, які навчаються в
межах державного замовлення
на підготовку фахівців; пільг
особам, які навчаються у ВНЗ;
б)
органів
державного
управління у сфері освіти;
- втрачені оподаткування (від
студентів, що не працюють)
- фінансування ВНЗ комунальної
форми власності;
- надання фінансової та матеріальної та підтримки (земельні
ділянки, приміщення, ін. )
- плата за цільове навчання
студентів
та
підвищення
кваліфікації працівників;
- цільові проекти, програми
співпраці з ВНЗ;
спонсорство,
благодійна
допомога;
згідно кошторисів
(на інноваційний розвиток,
удосконалення навчальновиховного процесу, матеріальне
стимулювання і т.д.)
- плата за навчання та супутні
витрати;
- сплата податків згідно чинного
законодавства;
- втрачені заробітки;
- меценатство

* – розроблено авторами

Зокрема, управління у галузі вищої освіти реалізує Кабінет Міністрів
України (КМУ) через систему органів виконавчої влади. Зокрема, КМУ
здійснює державну політику у галузі вищої освіти; організовує розроблення та
здійснення відповідних загальнодержавних та інших програм; у межах своїх
повноважень видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти; забезпечує
контроль за виконанням законодавства про вищу освіту. В свою чергу,
діяльність усіх ВНЗ України (незалежно від підпорядкування) певним чином
залежить від кількох центральних органів виконавчої влади. Основні
стратегічні рішення приймає МОіН України, яке не є безпосереднім
розпорядником фінансових ресурсів. Фінансування ВНЗ традиційно здійснює
Міністерство фінансів, яке встановлює нормативи видатків та розподіляє кошти
з централізованого державного бюджету. Міністерство праці і соціальної
політики відповідає за організацію оплати праці освітян, встановлення норм та
тарифних сіток, а Міністерство економіки – за планування і капітальне
будівництво інфраструктури системи вищої освіти [110, с. 49].
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Отже, характерною особливістю фінансового управління сферою вищої
освіти в Україні є розпорошеність його функцій між різними відомствами та
підвідомча підпорядкованість ВНЗ. Вирішення більшості фінансових питань
вищої освіти на макрорівні пов’язано з декількома центральними урядовими
відомствами, що ускладнює та затримує їх розв’язання, тоді як
взаємоузгодженість і оперативність дій наведених державних структур суттєво
впливає на результативний розвиток освітніх процесів у нашій державі.
Водночас, головна роль у формуванні інтелектуального потенціалу
країни покладається на вищі навчальні заклади, яким властивий взаємозв’язок
та взаємовплив з усіма іншими групами суб’єктів, що дозволяє визначити його
центральною складовою системи вищої освіти. Зрозуміло, що ВНЗ наділені
множиною функцій, пов’язаних із провадженням освітньої діяльності та
підготовкою фахівців з вищою освітою для потреб України. Разом з тим, ВНЗ
вправі здійснювати фінансово-господарську діяльність (надавати платні
послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності за
умови забезпечення провадження освітньої діяльності, самостійно
розпоряджатися отриманими надходженнями). З іншого боку, ВНЗ виступають
об’єктом державного регулювання та фінансування, отримуючи вагому частку
фінансових ресурсів з державного бюджету України.
Вагомими суб’єктами механізму фінансового забезпечення вищої освітою
виступають фізичні особи, які навчаються у ВНЗ, тобто студенти. Адже в
умовах СОРЕ державою фінансово підтримуються та заохочуються приватні
ініціативи здобуття вищої освіти, які згодом приносять суттєвий соціальноекономічний ефект. При цьому необхідно розуміти, що діяльність як ВНЗ, так і
держави спрямовується, насамперед, на підвищення рівня освіченості громадян
України, тобто для задоволення освітніх потреб особистості.
Поняття „фінанси” найчастіше трактують як систему економічних
відносин, пов’язану з утворенням, розподілом і використанням фондів
грошових коштів у господарстві країни. В свою чергу, грошові фонди
розглядаються як відносно відокремлена в плановому порядку частина
грошових коштів, призначених для визначених цілей, а сукупність фондів
грошових коштів – як фінансові ресурси [111, с. 461]. Тобто, фінансові
відносини виражають економічні зв’язки в грошовій формі між суспільством в
особі держави, з одного боку, і суб’єктами господарювання – з другого;
підприємств і організацій між собою; а також грошові відносини, які
перебувають під контролем центрального банку. Відповідно суб’єктами
фінансових відносин є держава, державні органи усіх рівнів управління, різного
роду організації (заклади, установи), підприємства, їх структурні підрозділи,
банківські та комерційні структури, члени суспільства.
Розглядаючи термін „механізм”, виявлено, що механізму властиве
подвійне, зокрема, концептуальне та механічне тлумачення [5, с. 355]: як
систему, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності; як
внутрішній пристрій засобу – система певних ланок та елементів, що приводить
їх у дію. Фінансово-економічній науці близьким є перше, переносне значення,
яке також розуміють „як внутрішню будову, як систему функціонування, як
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апарат виду діяльності” [112, с. 50]. При цьому В.С. Пашковський ще у 1980 р.
зазначав, що використання економістами терміну „механізм” безпосередньо
пов’язане із системним підходом до аналізу економіки і фінансів [113, с. 23].
У практиці господарювання фінансовий механізм є дієвим лише за умови
поєднання доцільно спрямованого взаємовпливу усіх його елементів на процес
відтворення. Кожна складова фінансового механізму з властивим їй навантаженням повинна функціонувати для збалансованого забезпечення економічних
вигод та соціальних інтересів усіх суб’єктів фінансових відносин. Важливим є
також налагодження чітких прямих та зворотних зв’язків між функціонуючими
елементами та їх своєчасна реакція на зміни в усіх рівнях цієї системи.
Провідні науковці по-різному висвітлюють поняття „фінансовий
механізм”. У працях відомих західних вчених дане поняття і чітке його
визначення не наводиться. Однак, більшість з них всебічно досліджують
фінансові методи впливу на економіку і суспільство [114, с. 26]. Англомовні
бізнес-словники фінансовий механізм розглядають як метод або джерело, через
яке фінансування стає доступним або можливим, як наприклад через банківські
позики, облігації, цінні папери, резерви чи заощадження [115]. З метою
узагальнення наявних теоретичних напрацювань нижче наведено основні
визначення фінансового механізму в сучасній вітчизняній економічній думці та
виділено їх особливості (табл. 1.4).
Аналіз дефініцій та проведене дослідження свідчить про відсутність
методологічної єдності в розумінні суті поняття „фінансовий механізм”. У
різних трактуваннях фінансовий механізм розглядається як сукупність,
комплекс, комплексна взаємодія, система. Саме остання – система – видається
нам найбільш точною в даному визначенні, оскільки вона передбачає не просту
механічну сукупність, а множину елементів, взаємопов’язаних між собою і
створюючих певну цілісність. І тому системний підхід дозволяє розкрити
єдність механізму та охарактеризувати багатоманітність зв’язків, що
проявляються у взаємодії.
Виявлено досить суттєві відмінності щодо складових фінансового механізму, оскільки вчені виділяють фінансові методи, форми, інструменти, важелі,
регулятори тощо. Деякі економісти у визначеннях не враховують такі важливі
елементи, як фінансові інструменти чи важелі, інші використовують тільки
фінансові важелі, не згадуючи фінансові методи. Дехто пропонує застосовувати
лише фінансові методи і фінансові важелі, або просто об’єднати усі поняття у
категорію фінансових регуляторів. На нашу думку, ключовими складовими
фінансового механізму слід визнати фінансові методи, адже саме вони можуть
містити різноманітні інструменти і важелі стимулюючої або обмежувальної дії і
завжди застосовуються при функціонуванні фінансового механізму.
Метод, як відомо, означає спосіб для досягнення певної мети, вирішення
конкретної задачі. Погоджуємось із визначенням І.Т.Балабанова, що
фінансовий метод – це спосіб впливу фінансових відносин на економічні
процеси. У цьому разі методи діють у двох напрямах: управління рухом
фінансових ресурсів та управління ефективністю використання грошових
фондів (фінансових ресурсів) [116, с. 27].
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Таблиця 1.4
Трактування поняття фінансового механізму в сучасній економічній думці*
№

1

Автор

В.М.Опарін, сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціальноО.Р.Романенко економічний розвиток суспільства [117, с. 55]

2

А.М.Поддерьогін,
Л.Д.Буряк
та ін.

3

О.Д.Василик

4 О.М.Ковалюк
5

О.М.Волков

6

М.М.Артус

Н.Є. Заяц,
7 М.К. Фисенко
та ін.

8

П.С.Нікольский

9 С.В.Льовочкін
10 В.Я.Олійник
11 Т.В.Паєнтко

12

Визначення фінансового механізму

О.Бречко

сукупність економіко-організаційних та правових форм і методів управління фінансовою
діяльністю держави, які функціонують у процесі формування, розподілу й використання
цільових централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів для задоволення
потреб суспільства [118, с. 68]
комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених в державі форм і методів створення й викор-ня фін. ресурсів для забезпеч-ня екон. розвитку та соц. потреб громадян [119, с. 102]
сукупність форм і методів створення й використання фондів фінансових ресурсів з метою
забезпечення різних державних структур, господарських суб’єктів і населення [120, с. 104]
система визначених фінансовою політикою фінансових методів і фінансових важелів, які
використовують у своїй діяльності держава та підприємства за відповідного правового,
нормативного та інформаційного їх забезпечення [121, с. 22]
система фінансових важелів впливу на організацію, планування і стимулювання
використання фінансових ресурсів [122, с.114]
система доцільно спрямованих заходів впливу на процес відтворення у формі методів,
інструментів і важелів у межах нормативно-правового забезпечення з метою соціальноекономічного розвитку суспільства; а також задля забезпечення узгодження інтересів
держави з інтересами суб’єктів господарювання [123, с. 59]
сукупність методів та форм, інструментів і важелів впливу на економічний і соціальний
розвиток суспільства в процесі здійснення розподільних і перерозподільних фінансових
відносин [124, с. 142]
сукупність форм, методів і важелів планового управління фінансовими відносинами,
пов’язаними з плануванням фінансів, утворенням, розподілом і використанням грошових
доходів, нагромадженням фондів, із системою фінансування видатків [112, с. 60]
сукупність методів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток і система
фінансових індикаторів і інструментів для оцінки цього впливу [114, с. 32]
сукупність фінансових регуляторів, за допомогою яких досягається реалізація економічних
інтересів рушійних сил у функціонуючій системі економіки [125, с. 20]
системна сукупність інструментів і важелів фінансового впливу на соц.-ек. розвиток і
система фін. індикаторів та фін. інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив [126, с. 12]
сукупність методичних, організаційних, нормативних та правових форм, методів,
інструментів, важелів та положень, на основі яких розробляються заходи, що за умови відповідного нормативно-правового та інформаційного забезпечення визначають функціонування
фінансово-економічних відносин у державі, практичне застосування яких направляється для
досягнення визначених цілей і завдань, у процесі формування, розподілу й використання
цільових централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів [127, с. 34]

* – складено авторами

Особливості
- ФМ розглядається як сукупність фінансових методів і форм,
інструментів та важелів, функціонування якого скеровується на
соціально-економічний розвиток суспільства в цілому
- виділяються економіко-організаційні та правові форми і методи
управління фінансовою діяльністю держави
- виокремлюються централізовані і децентралізовані фонди грошових
ресурсів
- виділяються комплекс або сукупність форм і методів створення й використання фінансових ресурсів
- конкретизується кінцева мета функціонування ФМ як забезпечення
державних структур, господарських суб’єктів і населення
- вказується на важливість фінансової політики
підприємств на формування та функціонування ФМ

держави

та

- в структурі ФМ виділяється лише система важелів впливу, що певним
чином задіюють фінансові ресурси
- виокремлюється система заходів впливу у формі методів, інструментів
та важелів
- розрізняється необхідність узгодження інтересів держави та суб’єктів
господарювання
- розрізняються лише розподільні та перерозподільні фінансові
відносини, тоді як етап формування фінансових ресурсів залишається
поза увагою
- вказується на необхідність планового управління фінансовими
відносинами та конкретизує їх
- вирізняється система фінансових індикаторів і інструментів для
оцінки методів фінансового впливу на соц.-екон. розвиток
- в основі ФМ вбачаються фінан. регулятори, що повинні сприяти
реалізації насамперед екон.. інтересів задіяних рушійних сил
- трактування аналогічне баченню С.В.Льовочкіна, окрім доповнення
„системна” сукупність
- розгорнуте визначення, проте дещо ускладнене для сприйняття
- кожні заходи розробляються в рамках існуючого нормативно-правого
забезпечення і завжди повинні втілюватись на практиці для досягнення
визначених цілей і завдань. В даному випадку незрозумілими є
суб’єкти, наділені функціями щодо розробки заходів, постановки
цілей та завдань
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Правомірним тут постає питання: наскільки достатньо (або недостатньо)
коштів, призначених для державного фінансування вищої освіти з точки зору
суспільства, та наскільки ефективно здійснюється розподіл цих коштів між
інституціями вищої школи та безпосередньо в них. Саме остання, якісна
характеристика є дуже істотною, оскільки її дослідження дозволяє виявити не
лише розмір дефіциту бюджетних фінансових ресурсів, а й недоліки існуючого
бюджетного фінансування та управління економікою вищої школи.
Таким чином, аналіз поняття „фінансовий механізм” вказує на відсутність
одностайності серед науковців щодо розуміння суті, структури, призначення,
задіяних суб’єктів та об’єктів впливу, а також відносин між структурними
елементами даної системи. Водночас, більшість науковців вирізняють у
фінансовому механізмі фінансове забезпечення і фінансове регулювання як
ключові підсистеми, не заперечуючи, що „за наявного досвіду фінансове
забезпечення одночасно виконує функцію регулювання так само, як
регулювання може здійснювати функцію забезпечення” [114, 119]. При цьому
за допомогою фінансового механізму в процесі управління фінансами
досягається забезпеченість господарюючих суб’єктів (або економіки країни)
необхідними фінансовими ресурсами, тобто фактично здійснюється фінансове
забезпечення. Дослідженню даного поняття присвячено чимало наукових
праць, що також зумовлено багатоваріантністю його визначення (табл. 1.5 на
основі [128]).
На нашу думку, активний вплив фінансового забезпечення на розв’язання
конкретних проблем чи завдань характеризується певним регуляторним
навантаженням у зв’язку з правовим регламентуванням відносин, тому
фінансове забезпечення є первинним. В цілому фінансове забезпечення може
означати покриття затрат, тобто виділення певної суми фінансових ресурсів на
розв’язання окремих завдань. Однак з позиції механізму фінансове
забезпечення є цілісним процесом і повинне визначати порядок даного виду
діяльності в сфері вищої освіти. Тому при всій очевидності того, що економічну
основу фінансового забезпечення становить покриття затрат, цей підхід
здається обмеженим. Адже механізм фінансового забезпечення повинен
включати в себе такі організаційні елементи як прогнозування розміру
необхідних коштів, їх планування в поточному періоді, інвестування,
оподаткування за необхідності та контроль як підсумкову стадію використання
фінансових ресурсів.
Зазначимо, що механізм фінансового забезпечення відіграє надзвичайно
важливу роль у процесах функціонування системи вищої освіти. Це зумовлено
реалізацією низки фінансово-економічних відносин між особами, державними
структурами та мережею ВНЗ в процесі утворення, розподілу і використання
фінансових ресурсів. Фактично, останні є функціями даного механізму, які
повинні виконуватися на кожному з рівнів функціональних зв’язків задля
досягнення однієї з визначальних характеристик соціально орієнтованої
ринкової економіки – суспільної справедливості, зокрема щодо забезпечення
рівного доступу до вищої освіти.
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Таблиця 1.5
Підходи до трактування поняття „фінансове забезпечення”
Автори
С.І. Юрій,
В.М.Федосов

В.М. Опарін

Д.С. Олійник

О.І. Москаль

О.Р. Романенко

О.П. Кириленко

Г.Б. Погріщук

В.І. Оспіщев

В.М. Родіонова

Авторське бачення
Трактується як „формування цільових грошових фондів суб’єктів
господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання” з
виділенням п’яти основних елементів фінансового забезпечення суб’єктів
господарювання: самофінансування; кредитування; бюджетне фінансування;
оренда; інвестування [129, с. 94-95]
Визначається, що фінансове забезпечення „реалізується на основі відповідної
системи фінансування, яке може здійснюватись через самофінансування,
кредитування та зовнішнє фінансування” (надання суб’єктам на безповоротній
і безоплатній основі) [117, с. 56]
Звертається увага на такі засади організації фінансового забезпечення, як
„визначення обсягу фін.ресурсів, науково-обґрунтованого їх прогнозування,
створення фінансових резервів, нормат.-правового забезпечення” [130, с. 5]
Розглядається як сукупність економічних відносин, що виникають з приводу
пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів та
організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на соц.економ. життєдіяльність територіальних одиниць та господарських суб’єктів;
реалізується через систему фінансування, що може здійснюватися в трьох
формах: самофінансування, кредитування і безповоротне фінансування з
бюджету [131, с. 6-7]
Роз’яснюється як процес покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів,
акумульованих суб’єктами господарювання і державою; фінансове
забезпечення розширеного відтворення може здійснюватися у таких формах, як
бюджетне
фінансування,
кредитування,
самофінансування,
оренда,
інвестування [132, с. 18]
Виділяється у складі методів фінансового забезпечення фінансове
регулювання, яке „відбувається, головним чином, через оподаткування… В
умовах ринкової економіки використання адміністративних методів впливу
надто обмежене, і тому головний акцент у регулюванні економіки робиться на
оподаткуванні” [133, с. 34]
Визначається, „що при визначенні фінансового забезпечення доцільно
врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги
фін. ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання,
що пов’язана з мобілізацією і використанням цих ресурсів ” [134, с. 42]
Розглядається як основний метод фінансового впливу на соц.-економічний
розвиток, і при цьому „фінансове забезпечення регулюється на основі
відповідної системи функціонування, яке може здійснюватись в 3 формах:
самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування”[135, с. 59]
Окреслюється як процес покриття витрат за рахунок фінансових ресурсів, що
акумулюються суб’єктами господарювання і державою. Серед форм виділяє
самофінансування, кредитування й державне фінансування, а інструментами
вважає склад і структуру його джерел [136, с. 35-42]

На нашу думку, основними принципами, на яких повинне базуватися
функціонування механізму фінансового забезпечення вищої освіти в умовах
СОРЕ, яких прагне Україна, є такі: системність; комплексність; економічна
обґрунтованість; об’єктивність; цільовий характер використання фінансових
ресурсів; соціальна спрямованість; справедливість; узгодження інтересів
задіяних сторін; збалансованість.
Оскільки фінансування освіти означено пріоритетним напрямом видатків
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бюджетів усіх рівнів [51], то це повинне виразитися не лише у зростанні
бюджетних видатків на вищу школу, а й у формуванні багатоканальної системи
фінансового забезпечення ВНЗ, стимулюванні інвестицій юридичних і
фізичних осіб, концентрації фінансових ресурсів для реалізації пріоритетів
тощо. Практична реалізація цих та інших завдань вищої школи можлива за
допомогою використання відповідних фінансових методів даного механізму.
Серед них вважаємо за доцільне виокремити: фінансове прогнозування та
планування; інвестування; оподаткування; фінансовий контроль.
Кожен із фінансових методів передбачає використання фінансових
інструментів, які вказують на економічний зміст окремої сукупності
фінансових відносин. До таких інструментів належать, зокрема, плани,
прогнози, бюджетні асигнування, інвестиції, кредити, стандарти, види цін,
податки й збори, ліцензії тощо. Фінансові інструменти тісно пов’язані між
собою, наділені певним економічним навантаженням і мають об’єктивні межі
застосування. Звідси – розширення дії одних інструментів за рахунок
обмеження дії інших може негативно вплинути на функціонування фінансового
механізму в цілому.
Дія фінансових інструментів може модифікуватися і носити як загальний
для всіх суб’єктів характер на основі однакового рівня оподаткування,
фінансування тощо, так і вибірковий, диференційований. У вищій школі другий
підхід особливо помітний стосовно закладів вищої освіти приватної та
державної форм власності, причому на користь останньої. Хоча державні ВНЗ
також можуть різнитися між собою, наприклад, згідно їх статусу, що
виражається дією фінансових важелів.
Здійснюючи визначене регуляторне навантаження, фінансові важелі
випливають із фінансового інструменту, конкретизують його дію у
фінансовому механізмі та призначені для стимулювання або обмеження певної
діяльності. Наприклад, до важелів можна віднести прямі й опосередковані
заходи державного впливу, виражені у нормах сплати податків, нормах
амортизаційних відрахувань, нормах надходження і витрачання коштів в
бюджетних установах, орендну плату, банківський відсоток, дотації, субсидії,
пільги, штрафи, пеню, премії тощо. Оскільки фінансові важелі базуються на
врахуванні економічних інтересів держави, господарюючих суб’єктів,
населення, то можуть змінюватися залежно від поставлених цілей.
Зрозуміло, що діапазон дії методів, інструментів та важелів механізму
фінансового забезпечення вищої освіти базується на визначених теоретичних та
методологічних засадах, регламентований чинною нормативно-правовою базою
та перебуває в певному, об’єктивно обмеженому, інформаційно та
організаційно-забезпеченому просторі.
Тому, узагальнюючи результати проведеного теоретичного дослідження,
під механізмом фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування
соціально орієнтованої ринкової економіки будемо розуміти сукупність
методів, інструментів та важелів, пов’язаних з формуванням, розподілом та
використанням фінансових ресурсів, що здійснюється з метою гармонізації
інтересів задіяних сторін (рис. 1.4).
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Формування фінансових ресурсів

Функції
Принципи

Форми

Розподіл фінансових ресурсів Використання фінансових ресурсів

Системність; комплексність; економічна обґрунтованість; об’єктивність; цільовий характер
використання фінансових ресурсів; соціальна спрямованість; справедливість; узгодження інтересів
задіяних суб’єктів; збалансованість фінансового забезпечення
Бюджетне фінансування

Функціональні
зв’язки

Інструменти
Важелі
(стимули і санкції)

Кредитування

Ринок – Держава – Регіон – ВНЗ – Особа
Фінансове
прогнозування

Методи

Самофінансування

Фінансове
планування

Інвестування

Оподаткування

Фінансовий
контроль

плани,прогнози,бюджетні асигнування,інвестиції,кредити,стандарти,податки,збори,ліцензії,дотації,субсидії тощо
норми сплати податків, норми амортизаційних відрахувань, норми надходження і витрачання коштів в
бюджетних установах, орендна плата, банківський процент, фінансові пільги, штрафи, пеня, премії, строки, ін.

Моніторинг результуючих соціально-економічних ефектів

R i  R 1 , R 2 ... R n

Макрорівень – підвищення рівня життя населення; забезпечення конкурентоспроможності
економіки; збільшення податкових надходжень; суспільна злагода, стабільність в державі
Мезорівень – нарощення конкурентних переваг регіону
Мікрорівень: для особи – знання, вміння та навики для успішного працевлаштування, вищий
рівень доходів, самореалізація тощо; для ВНЗ – забезпечення стійкості системи фінансування ВНЗ;
для господарюючих суб’єктів – кваліфіковані фахівці відповідно до актуальних вимог ринку праці

Рис. 1.4. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти
в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки *
* – розроблено авторами

Система забезпечення:
нормативно-правове, інформаційне, організаційне

Механізм фінансового забезпечення вищої освіти – це сукупність методів, інструментів та важелів, пов’язаних з
формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, що здійснюються
з метою гармонізації інтересів задіяних сторін
Теоретичні та методологічні засади досягнення пріоритетних цілей
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Для повноцінного розуміння функціонування механізму фінансового
забезпечення вищої освіти в Україні та виявлення його особливостей
необхідним є його ґрунтовне дослідження, яке доцільно здійснювати шляхом
послідовного розгляду вищезазначених фінансових методів та форм
фінансового забезпечення.
Першим з них логічно виступає фінансове прогнозування, адже як
слушно відзначає проф. О.Вишневський, „добра організація освіти мусить
орієнтуватися на чітко окреслений зміст соціального замовлення, яке випливає
з тих процесів, що переживає народ, а відтак і на їх прогноз” [137, с. 90].
Прогноз, як науково обґрунтована оцінка про можливий стан об’єкта в
майбутньому, дозволяє визначити також альтернативні шляхи і орієнтовні
строки досягнення такого стану. Оскільки освітній процес тривалий у часі, то
необхідно прогнозувати майбутню потребу економіки країни у фахівцях,
зважаючи на часовий лаг підготовки фахівця, визначати необхідні фінансові
ресурси і фінансові можливості держави. Тому для передбачення перспектив
трансформації фінансово-економічних відносин у вищій школі в економічній
практиці використовується метод фінансового прогнозування.
Фінансове прогнозування передбачає здійснення фінансового аналізу
процесів і тенденцій за такими етапами як ретроспекція, діагноз та проекція,
дослідження об’єктивних зв’язків між явищами, розкриття альтернатив
розвитку. Даний метод наукового передбачення як сполучна ланка між
економічною теорією і практикою вимагає не лише знання економічних
законів, а й наукової орієнтації та інтуїції. При цьому фінансовий прогноз
розвитку вищої школи є інструментом обґрунтування вибору фінансової
стратегії, формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності та
прийняття рекомендаційних рішень залученими сторонами цієї сфери на
обумовлену перспективу. Достовірно складений фінансовий прогноз здатний
забезпечити високу якість виконання поточних фінансових планів та
оперативне їх виконання. Отримані прогнозні розрахунки служать основою для
приведення в дію у фінансових планах відповідних важелів у формі
різноманітних пільг, санкцій чи обмежень, тобто для здійснення стимулюючого
або стримуючого впливу. Це можуть бути пільги з оподаткування або
додаткове оподаткування, дотації чи штрафи, пільгове кредитування тощо.
Французький економіст Жак Рюеф у 1962 р. не без іронії заявив, що
комісаріат планування подібний до півня, який вважає, що кукуріканням
змушує сходити сонце. На що генеральний комісар з планування Франції
відповів: „Ми просто хочемо, щоб сонце піднімалося не в густому тумані” [138,
с. 187]. Така образна відповідь цілком характерна діяльності нині діючих
органів державного управління, наділених функціями із прогнозування
розвитку вищої школи. Зокрема, Міністерство освіти і науки України як
уповноважений орган центральної виконавчої влади здійснює аналітичнопрогностичну діяльності у сфері вищої освіти. Державний комітет статистики
забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу
тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку. Департамент
макроекономічного прогнозування Міністерства фінансів прогнозує дохідну і
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видаткову частини державного та зведеного бюджетів на середньо- та
довгострокову перспективу, тобто забезпечує фінансове підґрунтя для
реалізації прогнозних цілей. В свою чергу, департамент фінансів органів
державного управління бере участь у координації діяльності учасників
бюджетного процесу з питань виконання бюджету в частині видатків на їх
утримання.
Загалом, побудувати довготермінові та наближені до реалій прогнози
розвитку окремих видів економічної діяльності, як свідчить практика навіть
високо розвинутих країн, не завжди вдається. Зокрема, за матеріалами
Національного інституту розвитку наукових досліджень Японії, показники
приросту реальної економічної діяльності країни всіх довгострокових економічних планів відрізнялись від запланованих у кілька разів. В Україні зазначена
проблема ускладнюється відсутністю затверджених на офіційному рівні
довгострокових прогнозів економічного і соціального розвитку [139, с. 43].
На практиці переважно використовуються такі методи прогнозування
бюджетних показників на підставі звітних показників попереднього
бюджетного періоду [136]: метод нарощування (з урахуванням перспектив
діяльності ВНЗ у майбутньому прогнозованому періоді); пріоритетний метод (з
обґрунтуванням пріоритетних напрямів скорочення чи збільшення відповідних
бюджетних сум); факторний метод (з урахуванням впливу факторів
внутрішнього (структура, технологія, ресурси) та зовнішнього середовища
(абітурієнти, залучені викладачі інших ВНЗ, міжнародні зв’язки тощо);
коефіцієнтний або індексний метод (із застосуванням системи коефіцієнтів
(індексів підвищення цін, зміни заробітної плати, ін.), що відповідно корегують
прогнозний бюджет).
Навіть за наявності прогнозних показників кадрової потреби держави в
цілому чи окремого регіону, їх вплив може нівелюватися, зокрема,
непрофесійністю індивідуальних прогнозів на мікрорівні. Наприклад, обираючи
спеціальність, абітурієнти самостійно орієнтуються в площині „сучаснеминуле”, тобто на престижні спеціальності, а не на реальні потреби ринку праці
в розрізі „сучасне-майбутнє” [140, с. 146-147]. Якщо студент здобуватиме
освіту власним коштом, то він на власний розсуд прийматиме рішення при
виборі спеціальності і це зрозуміло, оскільки адекватна інформація про існуючі
та перспективні потреби у фахівцях з вищою освітою з визначенням їх
характеристик, рівня заробітної плати тощо є відсутньою для нього.
Відповідно, на студента діють інші фактори більш суб’єктивного характеру
(думки оточення, рейтинги, вартість навчання, індивідуальні уявлення про
престижність професії, особисті емоції тощо).
При розробці фінансових прогнозів варто опиратися на демографічні
тенденції, потреби ринку праці, зважати на тенденції перерозподілу працівників
зі сфери виробництва у сферу послуг, кількісні можливості ВНЗ, видатки
держбюджету України, рівень доходів населення, сучасну тенденцію здобуття
освіти упродовж всього життя тощо. Однак, наразі державні фінансові прогнози
розвитку вітчизняної вищої школи не можна вважати достатньо соціально
орієнтованими та адекватними умовам економіки знань, оскільки фактично

48
вони лише покривають найнеобхідніші витрати (дещо зростаючу заробітну
плату, стипендії, комунальні платежі, ін.) і практично уникають розширення
видатків розвитку (капітальне будівництво, новітнє обладнання, інформаційнокомунікаційні технології).
Отже, метод фінансового прогнозування надзвичайно тісно пов’язаний із
процесом прогнозування розвитку системи вищої освіти взагалі, оскільки
дозволяє окреслити мінімально-максимальні межі необхідних фінансових
ресурсів, передбачити альтернативні джерела фінансового забезпечення,
спрогнозувати фінансове підґрунтя розвитку вищої школи та її підсистем.
Таким чином, фінансове прогнозування, втілене на засадах цілеспрямованості,
системності, наукової обґрунтованості, адекватності, альтернативності
вважаємо передумовою ефективного функціонування механізму фінансового
забезпечення вищої освіти в цілому.
Метод фінансового планування застосовується з метою розробки заходів
для втілення обраного варіанту розвитку. На макрорівні фінансове планування
можемо охарактеризувати як діяльність державних органів з формування і
використання цільових фондів фінансових ресурсів, які скеровують на
підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх можливостей
для отримання вищої освіти. Прикладом фінансового плану держави є
державний бюджет, видаткова частина якого містить серед іншого заплановані
видатки на сферу вищої освіти.
На рівні ВНЗ законодавством передбачено самоврядування навчальних
закладів та їх право на самостійне планування роботи, вирішення питань
навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансовогосподарської діяльності; участь у формуванні планів прийому тощо. Проте на
практиці, як зазначають фахівці, „університети України суттєво обмежені в
можливості гнучко й оперативно організовувати підготовку за новими
навчальними напрямами і спеціальностями, змінювати структуру й обсяги
підготовки і підвищення кваліфікації фахівців адекватно до потреб суспільства,
самостійно формувати навчальні плани” [141]. Крім того, поширена думка, що
„в основі визначення обсягів фінансування часто лежить принцип „від
досягнутого”, коли на потреби освіти просто виділяється певна сума з бюджету
(безвідносно до потреб) та основною метою виступає не зменшити рівень
фінансування минулих років” [142, с. 63]. Вважаємо це надто спрощеним і
необ’єктивним судженням, адже:
- процедура фінансового планування на рівні ВНЗ складна і трудомістка;
- окрім коштів загального фонду ВНЗ зобов’язаний здійснювати планові
обчислення надходжень та видатків спеціального фонду, що формується із
позабюджетних джерел;
- фінансові потреби ВНЗ апріорі є зростаючими, а державні фінансові
ресурси – обмеженими, тому є необхідність раціонального планового
розрахунку бюджетних коштів та визначення додаткових мінімально
необхідних коштів із позабюджетних джерел.
Процедурне наповнення фінансового планування у вищій школі
здійснюється шляхом розробки кошторису ВНЗ – основного планового
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документу бюджетної установи (ВНЗ), який надає повноваження щодо
отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів
для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей,
визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень [143].
Кошторис ВНЗ має дві складові [144]:
1) загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на
виконання бюджетною установою основних функцій;
2) спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на
здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію
пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій.
Таким чином, кошторис визначає обсяг, цільове призначення і поквартальний розподіл бюджетних асигнувань на всі витрати. Бюджетне асигнування – це повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів (ВНЗ)
відповідно до бюджетного призначення прийняти бюджетні зобов’язання та
здійснювати платежі з конкретною метою в процесі виконання бюджету.
Бюджет ВНЗ формується на основі цільових показників, встановлених
адміністрацією ВНЗ, а також контрольних показників МОіН на плановий
період і сформовані на їх підставі плани робіт структурних підрозділів на
майбутній рік. Отже, цільові показники визначають у кількісному й вартісному
виразі цілі, поставлені перед адміністрацією та колективом на наступний рік.
Відповідно до них плануються доходи і структура витрат ВНЗ, а також
ухвалюються необхідні управлінські рішення. Серед основних показників
можна виділити [145, с. 108]: план прийому студентів (окремо за різними
формами оплати освітніх послуг та за формами навчання); обсяг надходжень за
видами діяльності; величина загального і спеціального фонду оплати праці;
середня чисельність персоналу за штатним розписом; нормативне
співвідношення темпів зростання заробітної плати і надходжень за всіма
видами діяльності; розмір відрахувань на соціальне забезпечення тощо.
В основі фінансового планування бюджетного фінансування вищої школи
України лежить нормативний метод. Початковими параметрами будь-якого
розрахунку потреби в засобах є показники контингенту студентів. Схематично
даний процес зображено на рис. 1.5.
Виходячи з контингенту студентів, розраховуються:
1) кількість посад викладачів, необхідних для навчання наявного
(прогнозованого)
контингенту
студентів,
кількість
допоміжного
і
обслуговуючого персоналу. На основі діючої системи оплати праці
визначаються розміри посадових окладів, надбавок, доплат для всіх категорій
працівників. Це досить складна і трудомістка частина фінансових розрахунків,
оскільки вона стосується розмірів заробітної плати кожної конкретної людини і
тому потребує особливої точності та уваги.
2) засоби для соціального і матеріального забезпечення студентів та
працівників визначаються виходячи з їх чисельності. З’ясовуються категорії
осіб (діти-сироти, діти, що залишилися без піклування батьків, постраждалі від
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аварії на ЧАЕС і т.д.), та встановлені нормативи їх забезпечення стипендіями,
харчуванням тощо.
3) кошти, необхідні для покриття витрат на функціонування матеріальнотехнічної бази ВНЗ. Існують орієнтовні нормативи для розрахунку кількості
споживаного тепла, електроенергії, води, газу, необхідні для нормального
функціонування університету. Аналогічно прийнято нормативи зносу
устаткування, матеріалів, регулярності проведення поточного профілактичного
і капітальних ремонтів, кількості телефонів і т.д. Всі ці відомості
узагальнюються, уточнюються зміни цін і тарифів на перераховані вище
послуги та обчислюється базовий об’єм фінансування за іншими видами
витрат. В результаті проведених розрахунків виходить так звана „нормативна”,
або базова, планова потреба ВНЗ у бюджетних коштах.
Нормативи
чисельності
професорськовикладацького
складу

Контингент
студентів

Нормативи
стипендіального
та соціального
забезпечення
Нормативи
забезпечення
матеріальнотехнічної бази
ВНЗ

Плановорозрахункова
чисельність ПВС
та витрати на
оплату їх праці
Видатки на
стипендії та
соціальне
забезпечення
Витрати на
функціонування
матеріально-технічної
бази ВНЗ (комунальні
платежі, ремонт, ін.)

Інші видатки,
пов’язані з
діяльністю
ВНЗ

Планова
потреба ВНЗ у
фінансових
ресурсах
(плановий
кошторис)

Планово-розрахункова
чисельність допоміжного та обслуговуючого
персоналу та витрати на
оплату їх праці

Рис. 1.5. Схема визначення потреби ВНЗ у фінансових ресурсах*
* – складено авторами на основі [146, с.124-127]

Для правильної та своєчасної організації роботи, пов’язаної зі складанням
проектів кошторисів ВНЗ головний розпорядник бюджетних коштів (МОіН
України), встановлює граничні обсяги видатків із загального фонду бюджету,
термін подання проектів кошторисів і дає вказівки щодо їх складання та
точного визначення видатків у проектах кошторисів.
Розроблений проект кошторису направляється головному розпоряднику
бюджетних коштів, який, в свою чергу, зводить усі отримані проекти
кошторисів та розробляє бюджетні запити, які подає Міністерству фінансів
України (Міністерству фінансів АРК, місцевим фінансовим органам для
включення до проектів відповідних бюджетів). Згодом МОіН України отримує
бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про Державний
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бюджет України та доводить до розпорядників бюджетних коштів нижчого
рівня (тобто, ВНЗ як одержувача бюджетних коштів) відомості про обсяги
асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями.
Далі, відповідно до затвердженого бюджетного розпису, ВНЗ одержують
бюджетні асигнування, що є підставою для остаточного затвердження їх
кошторисів (рис. 1.6) та здійснення фінансування.

Бюджетні
асигнування
Міністерство освіти
і науки України
Кошторис
ВНЗ

Бюджетні запити

Державний
бюджет
України

Бюджетні
призначення

Міністерство фінансів
України
Рух планових даних
Рух затверджених даних

Рис. 1.6. Схема затвердження кошторису ВНЗ
Таким чином, метод фінансового планування передбачає обґрунтування і
розрахунок планової потреби у фінансуванні ВНЗ за кожною окремою статтею
витрат на основі чинної нормативно-правової бази.
Зазначимо, що фізична особа (студент) також може виступати в якості
суб’єкта фінансового планування, оскільки вона вправі планувати і приймати
різного роду рішення (як і при прогнозуванні, лише на короткостроковий
період) щодо приватного фінансування вищої школи.
Держава, як основний макросуб’єкт, забезпечує державні видатки, що
здійснюється шляхом фінансування бюджетних установ згідно з бюджетною
класифікацією [147]. Остання чітко розмежовує видатки (поточні та капітальні)
за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними
ознаками з метою виділення захищених статей бюджету.
Згідно затверджених кошторисів ВНЗ здійснюється фінансування
державних видатків. Це плановий, цільовий, безповоротний й безвідплатний
відпуск грошових коштів, який виконується з урахуванням оптимального
поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел фінансування,
проводиться в міру здійснення планового використання коштів для
забезпечення виконання загальнодержавних функцій, а також для утримання
соціально-культурної сфери, забезпечення соціальних гарантій та зобов’язань
держави, з додержанням режиму економії при постійному здійсненні
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контролю.
Вищезазначений поділ джерел фінансування ВНЗ зумовлює появу
відповідно бюджетного фінансування, самофінансування та кредитування як
форм фінансового забезпечення, проте кожен з них має свої особливості і тому
потребує окремого вивчення.
Бюджетне фінансування проводиться за рахунок бюджетних коштів.
Насамперед, фінансуються головний розпорядник бюджетних коштів –
Міністерство освіти і науки України та інші органи управління. Бюджетним
кодексом України (ст.87, п.1) також встановлено: до видатків, що здійснюються
з Державного бюджету України, належать видатки на вищі навчальні заклади,
засновані на державній формі власності.
ВНЗ державної форми власності в Україні надано статус бюджетної
установи, що „повністю утримується за рахунок державного бюджету” (144, ст.
2). Насправді ж, бюджетне фінансування покриває переважно поточні видатки
ВНЗ, причому не повною мірою. Стипендіальне забезпечення студентів ВНЗ
також відноситься до бюджетного фінансування [148].
Однак бюджетне фінансування об’єктивно обмежене. Підтвердженням
служить і наступний вислів: „Варто лише вдуматися в наведені вище штатні
асигнування, аби переконатися і у недостатності, і в нерівномірності, і у
випадковості їхніх цифр. Вочевидь, що нагальні потреби окремих
університетів, що виходили за межі призначених їм асигнувань, задовольнялися
далеко не у всіх випадках і не завжди в необхідних розмірах” [149, с. 12].
Інтерес викликає той факт, що це цитата українського історика, академіка
Багалея Д.І., яка характеризує економічне становище університетів ще у 1914
році. І за останні майже 100 років ситуація з бюджетним фінансуванням істотно
не змінилася, тому ВНЗ змушені шукати додаткові джерела фінансових
ресурсів, задіюючи можливості ринкових перетворень у суспільстві, тобто
займатися самофінансуванням.
Самофінансування використовується для покриття видатків ВНЗ за
рахунок їх власних надходжень фінансових ресурсів, якими вважатимемо
кошти спеціального фонду кошторису. Згідно діючого законодавства, власні
надходження ВНЗ поділяються на дві групи: плата за послуги, що надаються
ним, та інші (табл. 1.6).
Однак „власними” вони є умовно, оскільки доходами держбюджету
визнаються всі позабюджетні (спеціальні) кошти, одержані ВНЗ від
провадження самостійної діяльності. Звідси, за нормами Бюджетного кодексу
України випливає, що:
1) рух так званих позабюджетних коштів повинен бути організований
відповідно до руху бюджетних коштів через систему Державного казначейства;
2) їх витрачання має здійснюватися ВНЗ самостійно, але відповідно до
затвердженого кошторису і суворо за статтями витрат бюджетної класифікації.
Обидва ці положення істотно обмежують права освітніх установ
розпоряджатися засобами, які перебувають у їх самостійному розпорядженні
або у власності [150, с. 47].
Метою діяльності ВНЗ державної форми власності є надання якісних
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освітніх послуг. При цьому ст. 65 Закону України „Про вищу освіту”
встановлено, що ВНЗ відповідно до свого статуту може надавати фізичним та
юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею
інших галузях діяльності за умови забезпечення провадження освітньої
діяльності. Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах
обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних
коштів [151].
Таблиця 1.6
Власні надходження ВНЗ та напрями їх використання*
Групи власних
надходжень
ВНЗ

1) плата за
послуги, що
надаються
бюджетною
установою
(мають
постійний
характер і
обов’язково
плануються)

Підгрупи власних надходжень ВНЗ
1.1. плата за послуги, надання яких
пов’язане з виконанням основних функцій
та завдань бюджетних установ;
1.2. надходження від господарської та/або
виробничої діяльності (кошти від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств,
господарств, майстерень; квартирна плата
та плата за гуртожиток тощо);

Напрями використання
надходжень ВНЗ
Покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням зазначених послуг
Організація
зазначених
видів діяльності, а також
на господарські видатки
бюджетних установ

Утримання,
обладнання,
ремонт майна
Ремонт, модернізація чи
1.4. надходження від реалізації майна придбання
нових
(крім будівель та споруд);
необоротних активів та
матеріальних цінностей
Гранти спрямовуються на
2.1. благодійні внески, гранти та дарунки
2) інші
реалізацію цілей, визначе(в т. ч. внески від спонсорів та меценатів);
джерела
них програмою їх надання
власних
2.2. кошти, які отримує ВНЗ на виконання
надходжень
За спеціально визначеними
окремих
конкретних
доручень
від
бюджетних
напрямами в разі їх
підприємств, організацій, фізичних осіб,
установ
надходження
інших бюджетних установ
* – складено авторами на основі [152]
1.3. плата за оренду майна;

Доходи, одержані ВНЗ від надання платних послуг, спрямовуються
насамперед на відшкодування витрат, пов’язаних із їх наданням, сплату
податків, обов’язкових згідно чинного законодавства внесків, відрахувань,
зборів, платежів. Далі вони можуть скеровуватись на покриття потреби в
коштах на заробітну плату працівників і нарахування до неї, матеріальне
забезпечення учнів і студентів із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, виплату стипендії, харчування в порядку державного
забезпечення відповідних визначених законом категорій студентів, оплату
витрат, пов’язаних із господарським утриманням закладу, інші невідкладні
витрати закладу в цілому [153].
Таким чином, грошові потоки на рівні ВНЗ, включають вхідні та вихідні.
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Вхідні – надходження коштів із різноманітних джерел фінансування освітньої
сфери та виручки від надання освітніх послуг, а вихідні – платежі освітніх
закладів за всіма видами витрат, необхідних для забезпечення підготовки
фахівців. Держава, використовуючи свої функції управління, регулювання і
регламентації, повинна забезпечити оптимізацію грошових потоків у закладах
вищої школи відповідним законодавством [154, с. 14].
Загальна сукупність вхідних фінансових потоків, що забезпечують
діяльність ВНЗ, формує загальний (ЗФ) та спеціальний (СФ) фонди кошторису
установи. На рис. 1.7 вказано типову структуру розподілу коштів ЗФ і СФ, який
здійснюється на основі затвердженого кошторису (на прикладі ЛНТУ).
Кошти державного бюджету
на підготовку фахівців з
вищою освітою
Кошти за надання платних
освітніх послуг (навчання за
контрактом, курси,
консультації):
- громадяни України;
- іноземні громадяни
Госпрозрахункові кошти за
виконання договірних робіт
та надання послуг не
освітнього характеру для
підприємств
Доходи від здачі майна в
оренду чи реалізації нематеріальних активів, комерціалізація наукових здобутків
Гранти, дарунки, благодійні
внески

-

Загальний фонд:
заробітна плата (60%);
стипендії (100%);
комунальні послуги 80%);
адміністративні витрати (2%);

КОШТОРИС
ВНЗ
-

Спеціальний фонд:
заробітна плата (40%);
комунальні послуги (20%);
капітальні видатки (100%);
видатки на відрядження (100%);
адміністративні витрати (98%).

Кредити на навчання:
- пільгові державні;
- банківські

Рис. 1.7. Схема надходжень і видатків кошторису ВНЗ
Якщо кошти держбюджету, кошти від суб’єктів освітніх відносин, котрі
отримують освіту на платній основі, надходять стабільно, то кошти
міжнародних організацій, гранти, разова фінансова допомога, кошти від здачі в
оренду приміщень тощо мають переважно разовий характер, що ускладнює
можливість об’єктивного планування надходження фінансових ресурсів ВНЗ.
Отже, практика фінансування вищої освіти передбачає використання як
коштів, виділених з Держбюджету України, так і власних надходжень ВНЗ від
надання платних послуг і здійснення фінансово-господарської діяльності.
Третьою складовою фінансових джерел є позикові (залучені) кошти, які
застосовуються в рамках такого різновиду фінансування вищої школи як
кредитування. Кредитування – це спосіб отримання позикових (залучених)
коштів як особами, що навчаються, так і самим ВНЗ. Щоправда, оскільки
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традиційне кредитування здійснюється на принципах поворотності та
платності, то воно не повною мірою потрапляє в категорію фінансування
державних видатків.
Головною причиною появи кредитних форм оплати навчання вважається
обмеженість бюджетного фінансування та недостатність платоспроможного
попиту населення, тобто коли власних коштів громадян не вистачає для
задоволення потреби в отриманні вищої освіти. Цікавою є думка, що
недосконалість або відсутність ринку кредитів на послуги освіти виступає
основним виправданням державної допомоги вищій школі [155, с. 216].
Отримавши кредит на вищу освіту, людина здобуває можливість його
повернення після очікуваної якісної зміни свого фінансового становища і
соціального статусу, що, фактично, і є основною метою навчання.
В межах заходів із забезпечення умов рівного доступу громадян до
отримання вищої освіти діє „Порядок надання цільових пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти” [156]. Проте коштів, виділених державою
на надання пільгових 3% кредитів, надто мало – наприклад, 13,5 млн. грн. у
2004р., що становило лише 0,22% від усіх бюджетних призначень за державною
програмою „Освіта населення України”.
Іншим недоліком даного порядку можна вважати норму, згідно якої
повернення кредиту та відсотки за користування ним відбувається через ВНЗ.
Законодавством України ВНЗ не віднесено до установ, які можуть надавати
фінансові послуги (банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії,
довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та ін. юридичні особи, виключним
видом діяльності яких є надання фінансових послуг [157]). Існує можливість та
порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм
правовим статусом не є фінансовими установами (ВНЗ), які визначаються
законами та нормативно-правовими актами відповідних державних органів.
Однак, „надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів” і
„діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме чи
опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб” допускається
тільки після отримання відповідної ліцензії, якої ВНЗ теж не мають.
До того ж, на практиці реальні кошти для кредитування студентів
надходять до ВНЗ у грудні, тоді як зарахування на навчання здійснюється
влітку. Тому вказана фінансова невизначеність та правова неможливість
прийому на контрактну форму навчання без відповідної оплати вартості
освітніх послуг до ВНЗ і зумовлюють низьку зацікавленість обох сторін.
З іншого боку, ВНЗ також позбавлені самостійного права залучати
кредитні кошти, зважаючи на пріоритет бюджетного законодавства при
здійсненні бюджетного процесу. Безумовно, це стримує ринкову маневреність
ВНЗ державної форми власності, знижує можливості ефективного фінансового
менеджменту і вимагає законодавчих коректив та подальшого запровадження їх
у дійсність. Тоді як деякі приватні ВНЗ наразі вже пропонують можливості
оплати навчання в кредит, і це позитивно відображається на їх іміджі та
кількості осіб, що здобувають освіту.
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За словами Бенджаміна Франкліна, „якщо висипати вміст гаманця собі в
голову, то ніхто вже не відніме його у Вас”. Цей видатний американський
державний діяч та науковець ще у ХVІІІ ст. вказував на важливість
інвестування та практично нескінченну віддачу цих капіталовкладень в освіту.
Нині вища освіта також наділена вагомими суспільними функціями та виступає
передумовою довгострокового економічного розвитку держави. Відповідно,
інвестування в освіту не передбачає негайної віддачі, проте має відчутний
вплив на структуру ринку праці, на соціально-економічний розвиток
суспільства в перспективі.
Певною мірою фінансування вищої школи за соціально-ринкового
підходу зводиться до інвестування, оскільки останнє передбачає використання
коштів для нормального функціонування ВНЗ та безпосереднє інвестування у
розвиток ВНЗ. Фактично, джерела фінансування вищої освіти (особливо в
частині самофінансування) одночасно відіграють роль джерел її інвестування і
можуть бути державними, приватними, іноземними, соціальними; внутрішніми
та зовнішніми тощо. Зважаючи на взаємообумовлений соціально-економічний
ефект вигод, інвестування вищої школи має потенціальний характер та є
процесом вкладання майнових та інтелектуальних цінностей у функціонування
та розвиток системи вищої освіти з боку усіх її суб’єктів.
На нашу думку, першочерговими напрямами інвестування є:
- розвиток нових видів освітніх послуг (пов’язаних із дистанційним
навчанням, здобуттям наступної вищої освіти) та проведення фундаментальних
і довгострокових наукових досліджень;
- оновлення матеріально-технічної бази ВНЗ та розбудова їх
інфраструктури (спортивні, мистецькі комплекси);
- міжнародне та внутрішньодержавне інформаційне співробітництво і т.д.
Щодо інструментів для заохочення інвесторів, то наразі їх є небагато, і
вони пов’язані, насамперед, з фінансовою автономією ВНЗ та чинним
оподаткуванням (податкові пільги, податковий кредит).
Приватні ВНЗ можуть залучати зовнішні фінансові інвестиції шляхом
акціонування. Як, наприклад, було зареєстровано випуск акцій у документарній
формі існування та видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ
„Приватний вищий навчальний заклад „Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій” [158].
Важливою є норма Закону України „Про оподаткування прибутку
підприємств” щодо запровадження податкової пільги для підприємств, котрі
витрачають кошти на освіту. Зокрема, кошти підприємств, установ та
організацій, які спрямовуватимуть на професійну підготовку, навчання,
перепідготовку або підвищення кваліфікації, організацію навчальних практик,
не оподатковуватимуть 25% податком на прибуток [159, с. 132]. Тобто, держава
ринковими методами прагне створити певні умови для позабюджетного
інвестування вищої освіти та розширення можливостей громадян здобувати
освіту за рахунок недержавних ресурсів. В той же час, фінансові кошти, які
направляються на інвестування інших освітніх проектів, також слід було б
враховувати як витрати підприємств та надавати вказану податкову пільгу.
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Тобто, чільне місце в системі функціонування фінансового механізму
займає такий фінансовий метод як оподаткування. За небезпідставним
висловлюванням Лоренса Пітера, „якщо Ви порушуєте правила – вас
штрафують; якщо Ви дотримуєтесь правил – вас оподатковують”. Щоправда, в
цій ситуації ВНЗ потрапили в дещо привілейоване становище, оскільки при
сплаті окремих видів податків застосовуються низка податкових пільг.
Насамперед, розглянемо особливості сплати податку на прибуток у ВНЗ.
Приватні ВНЗ сплачують даний податок на загальних підставах, встановлених
Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” [160], тому не
потребують окремого вивчення. Винятком є включення ВНЗ приватної форми
власності до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави, після чого такий ВНЗ може вважатися неприбутковою установою.
Оскільки ВНЗ державної форми власності – бюджетні установи, то вони
визначені як неприбуткові. Це означає, що ВНЗ вважаються платниками
податку на прибуток, але сплачують цей податок в особливому порядку,
передбаченому для неприбуткових організацій. Зокрема, ВНЗ групи „Б” (ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації, внесені до Держреєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави) не сплачують податок на прибуток з доходів від
платних освітніх, наукових, культурних послуг, для надання яких вони були
створені і які відображені у їх статутах. Кошти ВНЗ, які повністю або частково
фінансуються за рахунок бюджетних коштів, отримані від здійснення або на
здійснення їх статутної діяльності, не вважаються прибутком і не
оподатковуються [67].
Від оподаткування звільняються також доходи ВНЗ, отримані у вигляді:
коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; дотацій або субсидій,
отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів
або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що
надається таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Доходи від надання платних послуг, визначених переліком [161],
зараховуються на спеціальний рахунок, направляються винятково на
забезпечення витрат ВНЗ, а останній звільняється від сплати податку на
прибуток. При наданні інших платних послуг, що не увійшли до даного
переліку ВНЗ зобов’язані сплачувати податок на прибуток [160]. При цьому
ведеться окремий облік оподатковуваних і неоподатковуваних податком на
прибуток доходів, і, відповідно, розраховуються й розподіляються витрати,
понесені на їх одержання.
Особливість оподаткування таких доходів – одержання неприбутковими
організаціями збитку (негативного значення оподаткування) з метою
наступного його перенесення до зменшення оподатковуваного прибутку
наступних звітних періодів (включення до складу витрат за підсумками
звітного року) не передбачено законодавством [162].
За підсумками звітного (податкового) періоду (квартал, півріччя, 9
місяців, рік) ВНЗ подає до податкового органу за своїм місцезнаходженням Звіт
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про використання коштів неприбуткових організацій й установ [163].
Розглянемо особливості сплати ПДВ згідно Закону України „Про
податок на додану вартість” [164]. Звільняються від ПДВ операції з надання
послуг з вищої освіти закладами освіти, що мають спеціальний дозвіл
(ліцензію) на надання таких послуг за визначеним переліком [165]: навчання
іноземних і вітчизняних студентів у ВНЗ понад державне замовлення в межах
ліцензованого обсягу прийому (на умовах договору чи контракту); здобуття
другої вищої освіти; довузівська підготовка; навчання слухачів підготовчих
відділень; прийом кандидатських іспитів; повторне вивчення відрахованими
студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів.
Від ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) та доставки
періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного
виробництва; постачання книг, учнівських зошитів, підручників і навчальних
посібників вітчизняного виробництва. Дана пільга застосовується незалежно
від форми власності ВНЗ, який видає та реалізовує зазначену продукцію [166].
ВНЗ можуть не сплачувати земельний податок, проте, коли вони мають у
підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства чи здають напрокат (в оренду)
земельні ділянки, окремі будинки чи їхні частини, податок за земельні ділянки,
зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами чи будинками (їх
частинами), переданими в тимчасове користування, сплачуються на загальних
підставах [167]. Також пільга не стосується земельних ділянок під базами
відпочинку, туристично-оздоровчими таборами [168, с. 37].
Від сплати податку із транспорту звільняються ВНЗ державної та
комунальної форм власності, що фінансуються з відповідних бюджетів. Умова
застосування пільги: транспортний засіб має використовуватися відповідно до
статутної діяльності навчального закладу [169]. Комунальний податок
стягується з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, плановодотаційних і сільськогосподарських підприємств [170]. Відповідно, ВНЗ
державної форми власності як бюджетні установи від комунального податку
звільнені.
Платник податку (що самостійно оплачує навчання у ВНЗ) за наслідками
звітного податкового року має право на податковий кредит, який надається за
документального підтвердження згідно Закону України „Про податок з доходів
фізичних осіб” [171]. Податковий кредит – це сума (вартість) витрат, фактично
понесених платником податку-резидентом протягом звітного податкового року,
на яку дозволяється зменшити його річний оподатковуваний дохід. Тобто
платнику податку повертають з бюджету частину податку з доходів фізичних
осіб, який сплачено із заробітної плати. Це пов’язано з тим, що до сукупного
оподатковуваного доходу не включаються суми плати за навчання дітей, в т.ч. у
державних ВНЗ, розташованих на території України. Розмір податкового
кредиту не може перевищувати загальної суми оподатковуваного доходу за рік
у вигляді заробітної плати. Заповнювати декларацію для отримання
податкового кредиту можна протягом усього року. При цьому особи, які з
певних причин відмовились від ідентифікаційного номера, податковий кредит
не отримають. Також, оскільки податковий кредит поширюється лише на
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послуги резидентів, то до нього не включаються витрати на навчання за
кордоном [172].
Оплату навчання, крім студента та його близьких, можуть здійснювати і
юридичні особи. Підприємству, яке має намір оплачувати навчання працівника,
необхідно звернути увагу на:
 порядок обкладання сум оплати навчання ПДВ;
 порядок віднесення до валових витрат на навчання;
 порядок оподаткування доходів працівників, які навчаються.
Для підприємства, яке здійснює оплату за навчання, наявність у його
вартості ПДВ має значення для нарахування податкового кредиту. Він може
виникнути, якщо оплачується навчання на підприємстві або в організації, які не
є навчальними закладами і не мають відповідної ліцензії. Для нарахування
кредиту з ПДВ, включеного до вартості послуг з навчання, достатньо зв’язку
цього навчання з господарською діяльністю підприємства, яке оплатило
навчання свого працівника.
Витрати на підготовку або перепідготовку кадрів (в т.ч. плата за навчання
фізичних осіб) включаються до складу валових витрат (у розмірі до 2% фонду
оплати праці звітного періоду) за дотримання таких умов [173]:
 фізичні особи, які проходять навчання, є працівниками підприємства;
 навчання проводиться за профілем діяльності підприємства;
 навчання здійснюється в українських закладах освіти;
 фізична особа, навчання якої оплачується, не є пов’язаною з
підприємством особою (це керівник підприємства, засновники, які володіють не
менше 20% статутного фонду підприємства, члени їх сімей, а також керівники і
члени виборних органів підприємства (голова і члени правління, голова
ревізійної комісії) та їх прямі родичі).
Не стягується податок з доходів фізичних осіб при оплаті навчання
працівників за профілем підприємства або його загальними виробничими
потребами в сумі, яка не перевищує межу застосування податкової соціальної
пільги, встановлену на відповідний рік (у 2010 р. основна податкова соціальна
пільга становить 434,50 грн. на місяць, а для учнів, студентів, аспірантів – у
розмірі 150% від основної, тобто 651,75 грн. [174]). Оплата навчання, не
пов’язаного з підготовкою кадрів, не може включатися до складу валових
витрат навіть частково і підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних
осіб у повній сумі.
Загалом, оподаткування у сфері вищої освіти можна вважати пільговим та
досить соціально-сприятливим для її суб’єктів. Водночас, існують резерви його
вдосконалення в контексті рівноправності ВНЗ державної та приватної форм
власності, які доцільно впровадити у практику з метою ширшого залучення
інвестиційних ресурсів у вищу школу.
Відомий американський соціолог і футуролог О. Тоффлер у праці
„Метаморфози влади” прогнозує, що „контроль над знанням – ось суть
майбутньої всесвітньої битви за владу у всіх інститутах людства” [175, с. 43].
На нашу думку, в даному випадку йдеться, насамперед, про ідеологічний та
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фінансовий контроль над знанням, тому метод фінансового контролю посідає
істотне місце у функціонуванні фінансового механізму вищої школи.
Під фінансовим контролем в системі вищої освіти будемо розуміти
контроль державних органів за дотриманням ВНЗ бюджетного фінансового
законодавства при реалізації фінансово-економічних відносин щодо
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Його мета полягає
у виявленні відхилень від прийнятих законів, стандартів, ефективності,
доцільності й економності управління ресурсами. Фінансовий контроль є
багаторівневим, багатоплановим і проводиться не у кінцевому підсумку, а на
усіх стадіях бюджетного процесу шляхом визначення, порівняння, фіксації
проблем та здійснення заходів з їх розв’язання.
Від імені держави фінансовий контроль у вищій школі (у формі
перевірок, обстежень, моніторингу чи ревізій) здійснюють Державне
Казначейство, Державна податкова адміністрація, Контрольно-ревізійна
служба, Рахункова Палата України (див. додаток А.2). Зокрема, казначейська
система передбачає здійснення функцій контролю за цільовим спрямуванням
коштів навчальних закладів та управління наявними коштами, які
консолідуються на єдиному казначейському рахунку. Останній концентрує в
єдиній системі два потоки грошових ресурсів, які виникають у процесі
виконання бюджету, – дохідний і витратний [176, с. 1205]. Недоліком
казначейського
обслуговування
вважається
„звуження
фінансової
самостійності, в результаті чого втрачається зацікавленість керівництва ВНЗ у
збільшенні залучених коштів” [177, с. 19].
МОіН України (як головний розпорядник бюджетних коштів) в свою
чергу здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами
бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів. На рівні ВНЗ також
проводиться внутрішній фінансовий контроль.
Основними порушеннями, що виявляються контрольними органами при
здісненні фінансових перевірок діяльності ВНЗ є такі:
- нецільове та неекономне витрачання бюджетних коштів і використання
набутого за рахунок цих коштів майна;
- невідповідність діяльності наміченим цілям, програмам і пріоритетам;
- недотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і
зберігання грошових коштів;
- недостовірність даних податкового, бухгалтерського обліку і звітності,
платіжно-розрахункової та іншої фінансової документації;
- порушення фінансової дисципліни тощо.
У разі виявлення бюджетного правопорушення контролюючі органи у
межах своєї компетенції можуть застосовувати адміністративні стягнення до
винних осіб або зупиняти операції з бюджетними коштами. Безумовно, при
цьому враховується ступінь порушення, адже як казав ще Квінт Горацій Флакк,
„не варто карати грізним бичем того, хто заслуговує лише батога”. Загалом,
фінансовий контроль як заключна стадія використання фінансових ресурсів
безумовно доцільний. І це стосується не лише усунення виявлених порушень, а

61
й профілактики зловживань їх виникнення в подальшому.
Таким чином, механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах
формування соціально орієнтованої ринкової економіки функціонує задля
гармонізації інтересів його головних функціональних суб’єктів, якими
визначено ринок, державу, регіон, мережу ВНЗ та студентів, і може набувати
форм бюджетного фінансування, самофінансування та кредитування. При
цьому відбуваються фінансово-економічні відносини із формування, розподілу
та використання фінансових ресурсів, які передбачають застосування
фінансових методів, відповідних їм інструментів та важелів на основі
врахування низки принципів, внаслідок чого досягаються позитивні соціальноекономічні ефекти.
Отже, для досягнення соціальної орієнтованості механізму фінансового
забезпечення у системі вищої освіти необхідно підтримувати сучасні ринкові
трансформації поруч із перевагою державної фінансової компоненти. Водночас
зміна світоглядних підходів, усвідомлення вищої освіти як імперативу
економічного зростання і джерела соціального прогресу дає право
аргументувати на користь зростання інвестиційних видатків на вищу школу зі
сторони усіх зацікавлених суб’єктів.
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РОЗДІЛ 2
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні
Важливим завданням для формування нових засад функціонування
фінансового механізму вищої школи є постійний моніторинг сучасного стану
системи вищої освіти в цілому та фінансово-економічних відносин у ній
зокрема. Тобто, основою для розробки сучасної соціально орієнтованої моделі
механізму фінансового забезпечення вищої школи повинно стати повне
володіння необхідною інформацією про поточний стан сфери вищої освіти,
виявлення основних тенденцій розвитку вищої школи та поглиблена аналітична
оцінка задіяних у ній фінансових ресурсів.
При цьому слід враховувати, що виконання вищою школою своїх
функцій відбувається в контексті та взаємозв’язку із загальними процесами
трансформації різних сторін суспільного життя в Україні та світі. І, зважаючи
на певне філософське навантаження цифр, що є показниками розвитку
суспільства, зауважимо, що у даному дослідженні за кожним числовим
значенням – як відображення сьогоднішніх і потенційних здобутків окремих
людей (студентів, їх родин, педагогів, урядовців), так і характерне
усвідомлення суспільних та державних пріоритетів. Саме тому статистичні дані
про стан вищої школи України здатні чітко проілюструвати кількісно-якісні
показники її функціонування та певною мірою перспективи українського
суспільства.
Наприклад, факт формування середнього класу можливо розглядати як
важливий критерій ефективності соціально-економічних реформ у державі та
вищій школі зокрема. При цьому, за даними Інституту соціології НАН України,
до середнього класу населення змогли віднести себе лише 20,6% респондентів.
Не змогли ідентифікувати себе як представників середнього класу 79,4% опитаних, зокрема, через низькі доходи 84,0%, через неможливість здійснювати інвестиції – 21,9%, через відсутність певного набору предметів довгострокового
користування – 20,6%, через відсутність вищої освіти – 15,2% [188].
Свою належність до представників середнього класу респонденти
мотивують тим, що їх дохід середнього рівня (66,7% опитаних), вони
розраховують лише на власні сили (34,2%), мають вищу освіту (32,9%),
володіють нерухомістю (28,7%). Причому питома вага тих, хто визначає
належність до середнього класу через наявність вищої освіти, збільшилась на
5,1% порівняно з 2004 р.
Водночас, 67,1% опитаних громадян відзначили, що їм бракує
впевненості у власному майбутньому, і в т. ч. стан тривоги в масовій свідомості
пов’язаний з уявленнями людей про їх наступне покоління. Так, 52,2%
респондентів відзначили, що їм не вистачає можливості дати дітям повноцінну
освіту. При цьому все більше наростає соціальне розшарування населення
відносно шансів отримання їх дітьми необхідної освіти. Нове покоління молоді

63
наслідуватиме соціальний статус своїх батьків і одержуватиме у спадок не
тільки економічні блага, а й шанси здобуття освіти. Тому, незважаючи на
недостатній рівень доходів для здійснення заощаджень та придбання предметів
довгострокового споживання, за умов наявності можливих додаткових коштів,
20% опитаних направили б їх на отримання або підвищення рівня освіти [189].
Це свідчить про поступове зростання вагомості вищої освіти в соціальноціннісних
орієнтаціях
українського
суспільства,
тобто
цінностей
постматеріалістичної доби. Однак науковці відзначають, що в сучасних умовах
відбувається певний ціннісний синтез, коли поєднуються чи інтегруються
складові матеріалістичні („цінності виживання”) та постматеріалістичні
(„цінності самореалізації”). Вага цієї т.зв. „змішаної орієнтації” після 2000 р.
зросла вдвічі й сьогодні вже охоплює 40% населення України. І це сталося
завдяки піднесенню ліберально-демократичних засад (свобода слова,
демократичний контроль рішень влади, індивідуальна самостійність, державна
незалежність, підприємницька ініціатива, рівні можливості для всіх, участь у
діяльності політичних партій і громадських організацій тощо) [188].
Таким чином, в українському соціумі спостерігається посилення процесів
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки, середнього класу та
громадянського суспільства. Значною мірою їх перебіг затримується низьким
рівнем доходів та майновим розшаруванням серед різних верств населення, що
частково зумовлюється обмеженим доступом до отримання вищої освіти,
труднощами подальшої самореалізації на ринку праці та, ймовірно, недостатньо
ефективним використанням та управлінням вже набутими знаннями.
Адже за сучасних умов відкриття і нові технології вважаються не
випадковістю, а результатом цілеспрямованої організованої праці зі знаннями,
певного їх передбачення і управління ними [190, c. 65]. Тому брак управління
знаннями є однією з визначальних причин повільного поступу України в
напрямі добробуту. Додатково слід зважати на природну спонтанність росту
знань [191] та концепцію розсіяного знання, сформульовану лауреатом
нобелівської премії Ф. фон Хайєком [192]. Суть останньої полягає в тому, що
елементи знання „розсіяні”, „розпорошені” серед індивідів, кожен з яких
володіє його часткою, а значна частина знання має неформальний, інтуїтивний
характер. Наслідок обмеженого знання – визнання неможливості розробки
об’єктивної й загальної характеристики економічної системи, оскільки вона
буде значно вужчою порівняно з реальною інформацією і потенціалом
розсіяного у суспільстві системного знання. Тому, на думку вченого, найкраще
використовувати „розсіяне” знання здатний ринковий порядок, який мінімізує
інформаційну асиметрію завдяки притаманній йому конкуренції, яка є єдиним
відомим людству механізмом інформування суб’єктів господарювання про
найприбутковіші напрями економічної діяльності.
При цьому суттєву відповідальність за управління процесами
породження, самоорганізації, поширення і зберігання знань в сучасних умовах
соціально орієнтованої ринкової економіки несуть університети. Фактично,
університет як суб’єкт управління знаннями визначав і далі визначає
культурний та цивілізаційний рівень суспільства, здійснюючи фундаментальні
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дослідження і викладаючи найглибші знання; зберігаючи культурну
ідентичність; проводячи систематичну рефлексію над накопиченими знаннями,
пошук механізмів їх інтеграції та правильного застосування [193, с. 18]. Як
підкреслює Л.Антошкіна, саме вища школа є „генератором національного
прогресу, а фактичний рівень її розвитку і досконалості – індикатором
потенційних можливостей його реалізації” [63, с. 52].
Розглянемо в динаміці основні показники, які характеризують діяльність
вищої школи в Україні. Першим із них є кількість закладів, які здійснюють
освітній процес, тобто підготовку фахівців, в розрізі акредитаційних рівнів –
відповідно вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Динаміка зміни кількості ВНЗ України усіх форм власності
протягом 1990-2010 рр.
* – складено авторами на основі [194], [195], [196]

Нині мережа ВНЗ України складається із 861 одиниці, з яких 511 – ВНЗ ІІІ рівнів акредитації (59,3%) і 350 – ВНЗ та ІІІ-ІV рівнів акредитації (40,7%).
Водночас, пік зростання кількості ВНЗ припадав на 2003/04 навч. рік, коли в
Україні функціонувало 1009 ВНЗ. В цілому помітними є тенденції поступового
скорочення ВНЗ І-ІІ рівня акредитації на 31%, тоді як загальна кількість ВНЗ
ІІІ-ІV р.а. за даний період навпаки виросла у 2,3 рази.
Відповідні зміни можна пояснити кількома факторами. По-перше,
відбулося започаткування діяльності новими ВНЗ приватної форми власності.
Робота перших приватних ВНЗ розпочиналася з їх реєстрації як комерційних
структур (малих підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю,
підприємств з участю іноземного капіталу тощо). За короткий час в Україні
з’явилося понад 500 приватних структур, що заявляли про себе як про вищі
навчальні заклади. Хоча більшість з них були дрібними новоутвореннями, не
мали власних приміщень, матеріальної бази, постійного складу викладачів та
орієнтувалися на швидке одержання надприбутків [98]. Згодом, з
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запровадженням державної акредитації (1992 р.) та ліцензування ВНЗ (1993 р.),
відбулося посилення регулюючого впливу держави на приватні ВНЗ, в
результаті чого на ринку освітніх послуг поступово залишалися представники
стабільних і благополучних недержавних закладів.
По-друге, деякі ВНЗ здобували вищий рівень акредитації, у зв’язку з чим
вони автоматично покидали перший тренд.
По-третє, посилення процесів ліцензування та акредитації як механізмів
державного впливу на забезпечення належної якості освіти. Наприклад, за
результатами роботи Управління ліцензування, акредитації та нострифікації,
Державної інспекції навчальних закладів, у 2006 році розглянуто матеріали
перевірок 215 навчальних закладів. При цьому 104 заклади отримали суттєві
зауваження щодо порушення ліцензійних умов надання освітніх послуг,
анульовано ліцензії у 69 закладах (з них у державних ВНЗ – 17, у приватних –
52), а у 42 навчальних закладах припинено освітню діяльність, яка
здійснювалася без ліцензії та з грубим порушенням чинного законодавства (з
них у державних ВНЗ – 13, приватних – 29).
Іншою причиною зміни кількості ВНЗ можна вважати оптимізацію
структури ВНЗ, що передбачає інтеграцію до складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації технікумів та коледжів як відокремлених структурних підрозділів.
Найсуттєвішими перевагами такого об’єднання вважаються перспективи
спільного використання навчально-матеріальної бази та можливостей
професорсько-викладацького складу, а також зменшення навантаження на
державний бюджет України внаслідок скорочення терміну навчання для
випускників технікумів та коледжів. Проте на практиці виникає низка проблем,
пов’язаних із дублюванням підготовки бакалаврів у технікумі та університеті,
пасивністю університетів у підтримці своїх структурних підрозділів тощо.
Загалом, в мережі ВНЗ України домінує ланка професійно-технічної
освіти (коледжі, технікуми, училища), що зображено на рисунку 2.2. Це
характерне для більшості регіонів України, тоді як центрами вищої освіти в
Україні історично є м. Київ, м. Харків та м. Львів (близько 20% усіх ВНЗ).
коледжі
26,83%

інститути
12,78%
академії
6,85%

технікуми
15,80%
училища
14,75%

університети
23,00%

Рис.2.2. Структура типів ВНЗ України у 2009/10 н.р.*
* – складено авторами на основі [197]
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Доцільним вбачаємо додатковий аналіз динаміки зміни кількості ВНЗ в
розрізі їх акредитаційних рівнів та форм власності, що здійснюється за
укрупненими періодами (5 років) та цілком відображає загальні тенденції.
У 1991/92 навч.р. функціонувало 754 ВНЗ І-ІІ р.а., з яких 23 – приватної
форми власності, що становить лише 3% (рис. 2.3) Згодом, на фоні суттєвого
скорочення кількості даних ВНЗ за рахунок державних закладів,
спостерігається поступове зростання кількості саме приватних ВНЗ, яких на
кінець 2009 р. діяло вже 79 одиниць (15,5%). Збільшення місць для абітурієнтів
у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. та демографічний спад автоматично скорочують кількість тих,
хто бажає навчатися у ВНЗ нижчого акредитаційного рівня. Тому в деяких
випадках укладаються договори із перепідготовки незайнятого населення та
надання послуг навчально-виробничих комбінатів для школярів на базі училищ
для їх збереження.
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Рис.2.3. Динаміка зміни кількості ВНЗ І-ІІ р.а. в розрізі форм їх власності*
* – складено авторами на основі [194], [197]

Іншою є характеристика зміни кількості ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в
розрізі форм їх власності. Зокрема, кількість ВНЗ ІІІ-ІV р.а. державної форми
власності протягом 1991-2009 рр. зросла на 77 од. (на 50%), а приватної – на
106 од. або у 54 рази (рис. 2.4)! Слід зважати, що значною мірою формування й
розвиток приватних ВНЗ в Україні відбувався в період „зниження життєвого
рівня основної частини населення і його низької платоспроможності,
монополізму державних навчальних закладів, – інертних у сенсі перебудови
відповідно до вимог ринків праці” [100, с. 104]. А американський проф. Дж.
Стетар вбачає становлення і фінансування приватної вищої школи „синтезом
старої централізованої адміністративно-командної ментальності та спроб
забезпечити автономію навчальних закладів і плюралізм” [99, с. 17].
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Адже світогляд засновників приватних ВНЗ був переважно сформований
під впливом життєвих умов як радянського періоду, так і нових ринкових
перетворень та запозичень. Саме ці чинники зумовлювали підходи до
започаткування відповідної кадрової, фінансової, організаційної тощо політики
в рамках існуючих законодавчих можливостей та обмежень. Оскільки ВНЗ
приватної форми власності забезпечують власні фінансові потоки насамперед
через оплату за навчання і надання широкого спектра платних послуг, то їх
діяльність було віднесено до підприємницької.
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Рис.2.4. Динаміка зміни кількості ВНЗ ІІІ-ІV р.а. в розрізі форм їх власності*
* – складено авторами на основі [194], [197]

Наразі набуває поширення думка, що якщо платна освітня діяльність
реінвестується в певний навчальний заклад (на потреби забезпечення, розвитку,
вдосконалення освітнього процесу, в т.ч. на заробітну плату), а одержаний
прибуток не розподіляється між засновниками, то таку діяльність не слід
відносити до підприємницької. Проте напрям витрачання одержаного доходу
(реінвестування в освітній процес) знаходиться поза поняттям підприємницької
діяльності й тому не в змозі применшити підприємницької суті діяльності, яка
його зумовила. Таким чином, платну освітню діяльність приватних ВНЗ
необхідно кваліфікувати як вид підприємницької діяльності [198, с. 103].
Разом з тим варто згадати, що Конституція України гарантує обов’язкову
повну загальну середню освіту (ст. 53). Всі інші види освіти – дошкільна,
технічна, вища і післядипломна не є обов’язковими. Конституція лише вказує
на їхню доступність, причому двох останніх видів – винятково на конкурсній
основі. І оскільки діюча система державної вищої освіти не здатна забезпечити
освітянськими послугами усіх бажаючих здобути вищу освіту, то стрімке
зростання кількості ВНЗ приватної форми власності є цілком об’єктивним
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явищем.
Їх функціонування має низку позитивних впливів для держави та
суспільства, основним з яких є надання можливостей отримати вищу освіту
більш широкому колу осіб без обтяження Державного бюджету додатковими
соціальними видатками. В свою чергу, це дає змогу особистості задовольнити
власну освітню потребу, з високою ймовірністю більш успішно
працевлаштуватися та, за рахунок подальших податкових відрахувань,
збільшить надходження до бюджету.
Тому, не дивлячись на значну питому частку ВНЗ державної форми
власності у загальній структурі ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (69 %), приватні ВНЗ, створивши
нові робочі місця, теж зайняли досить вагому ринкову нішу в українському
освітньому просторі. При цьому слід зважати, що ВНЗ державної форми
власності також пропонують навчатися на контрактній (платній) основі, що в
свою чергу, зумовлює появу конкуренції в суперництві між ВНЗ за кращих
серед студентів, що самостійно оплачують навчання. І це свідчить про
зближення державної і приватної вищої освіти, а насамперед – їх фінансового
підґрунтя.
Отже, з одного боку, державою створюються рівні стартові можливості
для вступу на навчання за державним замовленням. Водночас, результати
іспитів (сертифікатів незалежного зовнішнього тестування) зумовлюють не
однакові бали, що теж повністю справедливий наслідок. З іншої сторони, особа
наділена правом навчатися власним коштом, обираючи на свій розсуд серед
конкуруючих ВНЗ державної і приватної форм власності той, що найкращим
чином відповідає її особистим очікуванням.
Таким чином, паралельне співіснування ВНЗ державної та приватної
форм власності цілком характерне для умов соціально орієнтованої ринкової
економіки. І в сучасних фінансово-економічних відносинах у вищій школі воно
передбачає злагоджене поєднання державних гарантій (право доступу до вищої
освіти та отримання якісних освітніх послуг у ВНЗ) та ринкових механізмів
(конкуренція, оплата навчання) [199, с. 57].
Загалом 22,7 % населення України у віці від 22 років вже має повну вищу
освіту [200]. А у 2009/10 навчальному році ще 2 млн. 245 тис. осіб здобували
повну вищу освіту. Нижче графічно зображено динаміку чисельності
студентства протягом 1990-2010 рр. з врахуванням рівня акредитації закладів
(рис. 2.5).
Загальна чисельність студентства України протягом 1990-2010 рр. зросла
на 58,7%. Найвищими темпи приросту чисельності студентів (5-9%) виявилися
у 2000-2006 роках, що у кількісному вимірі становило 133-178 тис. осіб
щороку. Таке зростання відбулося за рахунок розширення контингенту
студентів у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. І якщо приріст кількості даних ВНЗ становив 137%,
то приріст чисельності їх студентів складає 169%. Нині переважна частка
студентів (86%) також зосереджена у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., тоді як 10 років назад ця
частка становила 72%, а у 1990/91 н.р. лише половину (54%) загальної кількості
осіб. В середньому на 1 ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у 2009/10 н.р. припадало 6415 студентів.

69
2009/10

2245,2
2364,5
2372,5
2318,6
2203,8
2026,7
1843,80
1686,9
1548
1402,9
1285,4
1210,3
1110
976,9
922,8
888,5
829,2
855,9
876,2
881,3

354,2
399,3
441,3
468
505,3
548,5
592,90
582,9
561,3
528
503,7
503,7
526,4
595
617,7
645
680,7
718,8
739,2
757

2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91

0

300

600

900

1200

1500

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

1800

2100

2400

тис. осіб
2700
3000

Рис. 2.5. Динаміка кількості студентів у ВНЗ І-ІV р.а. у 1990-2010 рр.*
* – складено авторами на основі [194], [195], [196]

Щодо ВНЗ І-ІІ р.а., то тенденції є виражено негативними. Наприклад,
кількість даних ВНЗ скоротилась на 31,1%, а чисельність осіб у них – на 53,2%
(або на 402,8 тис. осіб). Незважаючи на певне пожвавлення приросту
чисельності студентів у 2000-2004 рр., згодом він стає від’ємним (від -5,7% до 7,9%). І наразі середня чисельність студентів у ВНЗ І-ІІ р.а. становить 693
особи порівняно із 886 особами ще у 2004/05 навч.р. та 1020 особами у 1990/91
навч.р. Серед низки причини таких негативних наслідків найсуттєвішими
вважаємо демографічний спад в Україні та зростаючий доступ випускників
шкіл до навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. як більш престижних та перспективних.
В регіональному розрізі лідерами слід визнати м.Київ, а також
Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Львівську та Одеську області (рис.
2.6), адже у кожному з цих регіонів навчається більше 100 тис. осіб у ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації, а сумарна частка кількості студентів становить 61 % їх
загальної кількості.
Щодо закладів І-ІІ рівнів акредитації, то тут виражена перевага
Донецького регіону – із 47,3 тис. осіб, що становило майже 11,85 % загального
контингенту у 2008/09 навчальному році.
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Рис. 2.6. Кількість осіб, що навчалися у ВНЗ, за регіонами України у 2008/09 р.
* – складено авторами за даними [201]

В цілому, за роки незалежності України чисельність студентів в
розрахунку на 10 тис. населення держави у ВНЗ І-ІV р.а. усіх форм власності
підвищувалася: з 310 осіб у 1991 р. до 599 осіб у 2009 р., тобто майже у 2 рази,
однак у 2009/10 році відбулося незначне скорочення даного показника – до 565
осіб (рис. 2.7). Таке зростання відбувалося за рахунок ВНЗ ІІІ-ІV р.а., де в
середньому зростання складало 20-30 осіб щороку і лише в останній рік є спад.
Тоді як для ВНЗ І-ІІ р.а. показник в 77 осіб у 2009/10 р. найменший за весь
період, що розглядається.
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Рис. 2.7. Динаміка чисельності студентів в розрахунку на 10 тис. населення України у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності протягом 1991-2010 рр.*
* – складено авторами на основі [196]

Однак аналіз кількості студентів в розрахунку на 10 тис. населення в розрізі
регіонів України у 2008/09 році (рис. 2.8) засвідчив суттєві регіональні
диспропорції у підготовці фахівців з вищою освітою у ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
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Рис. 2.8. Кількість студентів регіону в розрахунку на 10 тис. населення
регіону у 2008/09 році*
* – розраховано авторами за даними Державного комітету статистики та [201]
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В деяких регіонах (Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Одеська,
тернопільська та Харківська області) розрахований показник для ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
є близьким до середньодержавного (512 осіб на 10 тис. населення), однак в
абсолютній більшості регіонів він менший на 100 і більше осіб. Очевидно, що
чинниками впливу в даному випадку є певні історично обумовлені особливості
розвитку освітніх центрів, що призводить до значної регіональної міграції осіб
як з метою навчання, так і подальшого працевлаштування. Це підтверджує той
факт, що в м.Києві на 10 тис. населення припадало 2198 студентів ВНЗ ІІІ-ІV
р.а., що в 4 рази перевищує середньоукраїнський показник.
Щодо регіонального розподілу студентів ВНЗ І-ІІ р.а., то при
середньодержавному показнику 86 осіб, у Житомирській, Івано-Франківській та
Чернівецькій областях він дещо більший (відповідно на 54, 36 та 32 особи), тоді
як у таких регіонах як АР Крим, Хмельницька, Сумська та Закарпатська області
є майже вдвічі меншим (в межах 39-51 особа на 10 тис. населення відповідного
регіону).
Водночас, на нашу думку, показник підготовки фахівців за кошти
Державного бюджету в розрахунку на 10 тис. населення України свідчить про
масштаби охоплення населення навчанням у ВНЗ, проте не вказує на його
доступність. Категорію доступності здобуття вищої освіти варто розглядати з
позиції можливості вступу громадян на навчання згідно їх інтересів. Іншими
словами, це ймовірність І, яка розраховується як відношення кількості місць на
навчання ( К M ) до кількості поданих заяв абітурієнтів ( К Заяв ).
DI 

КM
К Заяв

(2.1)

Розрахунок показника доступності здобуття вищої освіти можна здійснювати для окремих ВНЗ ( D ВНЗ ), за деякими спеціальностями х ( D x ), а також за
джерелами фінансування підготовки фахівців (за державним замовленням D ДЗ ,
за контрактом D K ) Тоді формула (2.1) відповідно набуватиме вигляду:
К МВНЗі
DВНЗі  I ВНЗі  ВНЗі
(2.2)
К Заяв
і

К Мх
Dх  I х  х
К Заяв
D ДЗ  I ДЗ 

DК  I К 

К М _ ДЗ
К Заяв

КM _К
К Заяв

(2.3)

(2.4)

(2.5)
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Розрахункові значення показників доступності здобуття вищої освіти у
ВНЗ України на початковому циклі у ВНЗ з врахуванням джерел фінансування
у 2007 р. зображено на рис. 2.9.

доступність загальна (зараховано на навчання у
ВНЗ всіх форм власності незалежно від джерел
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Рис. 2.9. Доступність здобуття вищої освіти у ВНЗ України на початковому
циклі у ВНЗ з врахуванням джерел фінансування *
* – розраховано авторами

Зокрема, за даними 2007 р., у ВНЗ усіх форм власності на початковий
цикл навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та
молодшого спеціаліста абітурієнтами було подано 946,064 тис. заяв, а
зараховано 633,746 тис. осіб (за усіма джерелами фінансування).
Звідси, можемо розрахувати значення показника загальної доступності
навчання у ВНЗ України незалежно від форм їх власності та джерел
фінансування. Він становить 0,67, тобто, на 67% ймовірно, що абітурієнт
вступить до ВНЗ.
Отже, найбільш ймовірним є вступ на навчання у ВНЗ приватної форми
власності на контрактній основі. ВНЗ державної форми власності спроможні
задовольнити освітню потребу лише 65,3% бажаючих абітурієнтів, проте за
кошти державного та місцевих бюджетів здобути кваліфікацію бакалавра чи
молодшого спеціаліста вдасться лише 31,7% осіб.
Таким чином, державне фінансування доступне лише для кожного
третього абітурієнта і вказує на суттєву незадоволеність освітньої потреби у
суспільстві. При цьому, у 2009 р. до ВНЗ І-ІV р.а., підпорядкованих МОіН
вступило 4,5 % пільговиків (12 192 особи), з яких 15,5% – це особи, які
відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської
праці” з правом позаконкурсного вступу.
Нижче наведено дані про можливість доступу до здобуття вищої освіти
незалежно від джерел фінансування в розрізі рівнів акредитації ВНЗ, форм їх
власності та форм навчання (табл. 2.1).
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Таблиця 2.1
Доступність початкового циклу навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні
бакалавра та молодшого спеціаліста) у 2007/08 н.р. незалежно від джерел
фінансування для здобуття вищої освіти*
Доступність
Показники
усі форми
денна
заочна
вечірня
навчання
ВНЗ І-ІІ р.а. загалом
0,794
0,763
0,893
0,840
державна
0,806
0,775
0,901
1,000
форма
власності комунальна
0,741
0,730
0,840
0,840
ВНЗ
приватна
0,847
0,826
0,901
ВНЗ ІІІ-ІV р.а. загалом
0,641
0,581
0,763
0,855
державна
0,625
0,565
0,769
0,855
форма
власності комунальна
0,645
0,585
0,787
0,806
ВНЗ
приватна
0,746
0,746
0,746
0,820
* – розраховано авторами за даними [194, с. 31-33]

Як бачимо за даними таблиці, найдоступнішим без врахування
фінансового підґрунтя є навчання у приватних ВНЗ, а також на заочній та
вечірній формах навчання ВНЗ, що пов’язано з високим рівнем їх пропозиції та
не надто активним попитом серед абітурієнтів. Тоді як денна форма навчання,
особливо у державних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, суттєво затребуваніша
населенням, а відповідно менш доступна (0,565-0,585).
Формуючи показники державного замовлення, необхідно враховувати лаг
запізнення (4-5 років) між існуючим попитом на фахівців та його задоволенням
вищою школою. Тому слід орієнтуватися на майбутню кон’юнктуру ринку
праці, пріоритетні напрями розвитку національної економіки, перспективні
потреби у фахівцях для забезпечення розвитку стратегічно важливих видів
економічної діяльності, а не на існуючий попит населення на освітні послуги.
Загальновизнано, що функцією ВНЗ (f) в процесі здійснення навчальновиховної діяльності є підготовка фахівців для потреб економіки України. При
цьому ВНЗ зважають на:
- поточний комерційний попит населення (D1),
- приведені обсяги державного замовлення на підготовку
фахівців (D2) та
- обмеження ліцензійного набору (L).
Також вони повинні максимально враховувати перспективні потреби
ринку праці, тобто стратегічне завдання ВНЗ – щонайбільше намагатися
задовольнити попит на ринку праці через проміжок часу, необхідного для
здобуття особою спеціальності (D3). У спрощеному вигляді дану залежність
можна навести у вигляді формули:
f  D1  D2  L  max D3

(2.6)
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Усі ці складові можна розглянути більш детально, ввівши позначення:
x – спеціальність, яку здобуває особа,
і – кількість спеціальностей, які можна здобути у ВНЗ,
j – кількість спеціальностей, затребуваних на ринку праці.
Тоді залежність 2.1 набуде наступного вигляду (2.2)
i

i

i

j

f   D1x   D2x   Lx  max  D3x
x 1

x 1

x 1

(2.7)

x 1

Провівши розрахунки функції f порівняно з ситуацією на ринку праці
(міста, району, області) в розрізі спеціальностей, можна отримати кілька
результуючих варіантів:
1) вагома частка випускників даного ВНЗ спеціальності х (більше 90%)
працевлаштована за спеціальністю. Це означає, що випускники спеціальності х
користуються попитом серед роботодавців у зв’язку з їх дефіцитом на ринку
праці або у зв’язку з високим рівнем якості отриманих знань у ВНЗ. Як
наслідок, раціональним буде продовжувати підготовку фахівців за даною
спеціальністю в попередніх або дещо збільшених обсягах;
2) значна частка випускників спеціальності х не змогла знайти роботу за
фахом (більше 25%). Тобто, на ринку праці спостерігається профіцит
спеціалістів даного напряму або випускники демонструють невисокий рівень
професійної підготовки і не задовольняють потреби роботодавців. При цьому
варто обмежити набір за спеціальністю х, оскільки ринок праці є насиченим.
Додатково слід здійснити аналіз вимог працедавців та отриманих особою знань
і навиків у ВНЗ для усунення виявленої невідповідності.
Сьогодні ВНЗ можуть зацікавитися двома основними групами
споживачів: абітурієнтами (студентами) та роботодавцями. Проте останні не
пов’язані з ВНЗ економічними інтересами внаслідок недостатньо налагодженої
співпраці та відсутності фінансово-матеріальних зв’язків (окрім випадків
підготовки фахівців за кошти юридичних осіб). За таких умов ВНЗ цілком
очікувано орієнтуються на попит абітурієнтів, який зрідка підкріплений
об’єктивною інформацією з ринку праці, що згодом і зумовлює певний
дисбаланс та напруження між потребами працедавців та випускниками.
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2.2. Аналіз джерел і напрямів фінансового забезпечення вищої освіти
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Важливою передумовою формування ефективних фінансово-економічних
відносинах в системі вищої освіти є проведення ґрунтовного аналізу джерел і
напрямів фінансового забезпечення, серед яких ключовими слід вважати
видатки Державного бюджету України на підготовку фахівців за державним
замовленням та на платній основі.
Загальний аналіз чисельності студентів в розрахунку на 10 тис. населення
України слід вважати частковим, оскільки він не відображає рівень державної
підтримки для здобуття особами вищої освіти. Тому далі (рис. 2.10)
розглянемо, скільки фахівців навчається в Україні за кошти Державного
бюджету в розрахунку на кожні 10 тис. населення України та наскільки
реальний рівень фінансування відповідає затвердженому нормативно.

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Рис.2.10. Підготовка фахівців за кошти ЗФ Державного бюджету України
в розрахунку на 10 тис. населення України *
* – складено авторами на основі [194], [195], [197]

Зокрема, ст. 64 Закону України „Про вищу освіту” вказує: „Фінансування
за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою
освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних
рівнів у ВНЗ державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для
забезпечення на кожні 10 тисяч населення навчання не менше як 100 студентів у
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 180 студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації”.
За даними рис. 2.7, фактичне фінансування підготовки фахівців за кошти
Держбюджету України у ВНЗ І-ІІ р.а. у досліджуваний період становить лише
близько 50% від затвердженої Законом норми. Водночас, державне
фінансування ВНЗ ІІІ-ІV р.а. поступово наближується до законодавчого
мінімуму, адже у 2009/10 н.р. цей показник фактично складав 176 осіб проти
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180 необхідних. Тому можна прогнозувати, що найближчим часом підготовка
фахівців у ВНЗ вищих акредитаційних рівнів буде в межах норми, а держава
повною мірою виконуватиме власні зобов’язання щодо достатнього
забезпечення вищої школи фінансовими ресурсами.
Суттєве нарощення обсягів державного прийому характерне нині для
інженерних, комп’ютерних, педагогічних наук. Протягом 2002-2007 років
майже вдвічі збільшився набір у сфері інженерних та комп’ютерних наук, який
наразі становить 82 тис. осіб (21% загального обсягу), з яких ¼ осіб припадає
на комп’ютерні технології. Економічний напрям з 61 тис. осіб (15,6%) займає
другу позицію, а сфера транспорту, зв’язку та будівництва – третю (13,9%).
Незначно за 5 років скоротився обсяг прийому за правовими та математичними
спеціальностями.
В розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (табл. 2.2) найбільші обсяги
підготовки за державним замовленням передбачені для спеціалістів – 129,4 тис.
осіб у 2009 році. Зазначимо, що нині загальний обсяг підготовки фахівців
знаходиться фактично на рівні 2002 року, що пов’язане зі зменшенням
чисельності випускників закладів загальної середньої освіти. Однак порівняно
зі скороченням контингенту потенційних абітурієнтів, останні сім років обсяги
державного замовлення мають певну тенденцію до зростання, що в цілому
відповідає стратегічним намірам держави щодо максимальної доступності
вищої освіти для всіх верств населення.
Таблиця 2.2
Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями*
тис. осіб
Показники 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Молодший
83,5
85
86,2
87,6
88
86
85
68,1
спеціаліст
Бакалавр
124
127
131,7 139,3 140,5
145
146,5 129,4
Спеціаліст 101,3 102,1
98,5
96,2
94,8
97,3
90,7
86,3
Магістр
13,8
15,2
22,8
28,3
29,2
32,4
38,8
41,6
322,6 329,3 339,2 351,4 352,5 360,7
361
325,4
ВСЬОГО
* – відповідно до постанов Кабінету Міністрів України

Проте у 2009 році державне замовлення не надавалося ВНЗ на ті напрями
підготовки фахівців, де попереднього року воно становило менше 15 місць. При
цьому МОіН дозволяє ВНЗ державної і комунальної форм власності
здійснювати прийом на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб на
ліцензовані напрями підготовки (спеціальності) при відсутності державного
замовлення [202].
Водночас було прийнято рішення [203] не передбачати державне
замовлення на підготовку бакалаврів у 2009/10 навчальному році за напрямами
підготовки: документознавство та інформаційна діяльність, туризм,
декоративно-прикладне
мистецтво,
готельно-ресторанна
справа,
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фотомистецтво, реклама і зв’язки з громадськістю. Також вирішено зменшити
обсяги прийому порівняно з 2008 роком:
- на 50 % бакалаврів (крім профільних ВНЗ, для яких обсяг прийому
зменшується на 10 %) за напрямами підготовки економіка підприємства,
фінанси і кредит, облік і аудит, право;
- не менше як на 10 % – молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів,
магістрів за іншими спеціальностями, напрямами підготовки, галузями знань.
В розрізі державних замовників за фінансуванням підготовки фахівців з
вищою освітою впевнено лідирує Міністерство освіти і науки України, адже на
його структуру ВНЗ припадає 77,8% усіх виділених з Державного бюджету
фінансових ресурсів за загальним фондом (рис. 2.11).
Міністерство
внутрішніх
справ України
2,5%
Міністерство

Міністерство
освіти і науки
України
77,8%

охорони
здоров'я в
Україні
4,7%
Міністерство
культури і
туризму
України
2,9%

Інші
міністерства та
відомства
2,0%

Міністерство
агрополітики
України
10,1%

Рис. 2.11. Структура фінансування державних замовників, що здійснювали
підготовку фахівців з вищою освітою у 2009 р. *
* – складено авторами за даними [204]

Іншими
вагомими
замовниками
на
підготовку фахівців
у
підпорядкованих ВНЗ є Міністерство аграрної політики України (10,1%),
Міністерство охорони здоров’я (4,7%) та Міністерство внутрішніх справ
України (2,5%). Інші міністерства та відомства, а їх налічується ще близько 30
отримують менше 2% коштів.
Як зазначається МОіН України [205], „стан виконання державного
замовлення є головним показником економічної діяльності ВНЗ, а постійне
корегування обсягів державного замовлення як у процесі його формування, так
і в процесі вступної кампанії є свідченням низького рівня роботи ВНЗ щодо
прогнозування підготовки фахівців з вищою освітою”. Зокрема, у 2008 р. 266
ВНЗ І-ІV рівнів акредитації не виконали доведених їм обсягів і до МОіН
надходили звернення із проханням про їх „корегування”.
При цьому вищому навчальному закладу забороняється:
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- здійснювати переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних
та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення без проведення
конкурсного відбору за участю органів студентського самоврядування;
- самовільний перерозподіл місць державного замовлення між напрямами
підготовки, спеціальностями, курсами тощо;
- необґрунтована передача державного замовлення з базової структури до
структурно-відокремлених підрозділів, що мають нижчі, ніж у базової
структури, показники якості надання освітніх послуг;
- самовільне збільшення обсягів державного замовлення тощо.
Загалом, на фінансування державних замовників на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів для державних потреб виділяються досить вагомі
державні фінансові ресурси (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Фінансування усіх державних замовників
на підготовку кадрів для державних потреб*
2006

Показники

Всього
в тому числі
- на підготовку
фахівців,
науковопедагогічних
кадрів
- на підготовку
робітничих
кадрів
- на підвищення
кваліфікації та
перепідготовку
кадрів
(післядипломна
освіта)

2007

2008

Темп
приросту
порівСтрукСтрукСума,
Сума,
няно з
Сума,
тура,
тура,
млн.грн.
млн.грн.
попемлн.грн.
%
%
реднім
роком,
%

7 568,86 100 9 564,62

26,37

14 104,91 100,00

47,47 16 090,44 100,0

14,08

5 415,56 71,55 7 290,23 76,22

34,62

10 976,57 77,82

50,57 12 626,97 78,48

15,04

1 781,31 23,53 1 949,34 20,38

9,43

2 728,96

19,35

39,99

11,36

-12,62

399,38

2,83

22,87

371,99 4,92

325,05

100

2009

Темп
Темп
прирост
приросту
у порівпорівСтрукСтрук
няно з
Сума,
няно з
тура,
-тура,
попе- млн.грн.
попе%
%
реднім
реднім
роком,
роком,
%
%

3,4

3 039,01 18,89

424,46

2,64

6,28

* – розраховано авторами за даними [206], [207], [208], [209]

Таким чином, у 2009 р. на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
державним замовникам було виділено 16090,44 млн. грн., що на 14,08% більше
порівняно з попереднім 2008 роком. На підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів передбачалося 424,46 млн. грн. (2,64%), що на 6,28%
більше, ніж у 2008 р. На підготовку робітничих кадрів відповідні державні
замовники отримали 3039,01 млн. грн. (11,36%). Тоді як на підготовку фахівців
та науково-педагогічних кадрів спрямовувалося 12626,97 млн. грн., що
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складало 78,48% усіх виділених коштів і було на 15,04% більше, ніж торік.
Відзначимо, що цей обсяг фінансування передбачав видатки не лише
підготовку фахівців у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, а й включав:
- підготовку і перепідготовку державних службовців;
- підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу, початкову
військову підготовку молоді;
- прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням;
- підготовку наукових кадрів Академії педагогічних наук України;
- підготовку до державної атестації наукових кадрів Національної
академії наук України;
- підготовку науково-педагогічних кадрів (в аспірантурі та
докторантурі).
Проведений аналіз також засвідчив, що затверджені обсяги фінансування
державних замовників фактично не завжди співпадали з передбаченими у
державному бюджеті України, причому переважно були завищеними.
Наприклад, фінансування Міністерства освіти і науки за кодом програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201150
(підготовка кадрів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації) становило 896 540,4 тис. грн. у
відповідній Постанові Кабміну [207] та 812 243,9 тис. грн. за загальним фондом
Державного бюджету України на 2007 рік (від’ємна різниця 84 196,5 тис. грн.).
Аналогічно за кодом 2201160 (підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації)
розбіжність складає (-271 667,9) тис. грн. (до уваги бралися коди
функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
щодо безпосередньої підготовки фахівців у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації –
0750, 0980, 0487, 0530, 0240, 0150, 0950, 0941, 0942).
Для аналізу фінансових ресурсів вищої школи доцільно більш детально
розглянути державні видатки на підготовку фахівців у ВНЗ І-ІІ та ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за кодами функціональної класифікації відповідно 0941 та
0942, адже саме діяльність з підготовки фахівців для потреб України є
визначальною функцією ВНЗ. Тому у табл. 2.4 наведено дані про видатки
Держбюджету України на ВНЗ ІІІ-ІV р.а. протягом 2006-2009 років, а
схематично їх динаміку зображено на рисунку 2.12.
Досліджуючи видаткову частину Державного бюджету України, слід
розрізняти його загальний та спеціальний фонди, оскільки вони різного
походження, як і у кошторисі ВНЗ. До доходів загального фонду належать
передбачені законом податки, різноманітні збори і платежі, мито та інші
надходження. Видатки ж загального фонду Державного бюджету, по суті, і є
державним фінансуванням, в тому числі вищої школи. Джерелами формування
спеціального фонду (відносно ВНЗ) у частині доходів є власні надходження
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
Тому отримані кошти спрямовуються відповідно на заходи, пов’язані з
організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт
бюджетними установами та інші заходи з утримання цих установ згідно із
законодавством.
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Таблиця 2.4
Видатки Держбюджету України на ВНЗ І-ІV р.а.* протягом 2006-2009 рр.**
(тис. грн.)
ВНЗ І-ІІ р.а.
СФ
385 818
469 347,2
591 006,1
658 172,9

ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
ЗФ
СФ
Всього
4 858 467,3 3 550 775,9 8 409 243,2
5 100 370,4 4 236 185,4 9 336 555,8
8 706 146,9 5 034 818,9 13 740 965,8
8 762 411,3 6 761 060,8 15 523 472,1

ЗФ
Всього
Показники
1 035 609,8
1 421 427,8
2006
1 236 606,7
1 705 953,9
2007
2 094 488,7
2 685 494,8
2008
2 288 570,1
2 946 743,0
2009
темп приросту
19,41%
21,65%
20,02%
4,98%
19,30%
11,03%
2007-2006
темп приросту
69,37%
25,92%
57,42%
70,70%
18,85%
47,17%
2008-2007
темп приросту
102,25%
53,18%
88,93%
79,20%
41,79%
63,40%
2008-2006
темп приросту
120,99%
70,59%
107,31%
80,35%
90,41%
84,60%
2009-2006
* – усі ВНЗ України І-ІV р.а. державної форми власності
** – розраховано авторами за даними Законів України „Про державний бюджет України”
відповідно на 2006, 2007, 2008, 2009 рр. за кодами функціональної класифікації видатків
Державного бюджету 0941 та 0942 [204], [210], [211], [212]
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Рис. 2.12. Динаміка видатків Державного бюджету України
на ВНЗ І-ІV рівнів акредитації протягом 2006-2009 рр.*
* – розроблено авторами за даними Законів України „Про державний бюджет України”
відповідно на 2006, 2007, 2008, 2009 рр. за кодами функціональної класифікації видатків
Державного бюджету 0941 та 0942 [204], [210], [211], [212]

Отже, виражено позитивною є тенденція зростання державних видатків
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на підготовку фахівців як у ВНЗ І-ІІ р.а., так і у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Зокрема,
фінансування ВНЗ І-ІІ р.а. за досліджуваний період в цілому збільшилось
пракчтино вдвічі або на 1 525 млн. грн. При цьому у 2008 та 2009 році 78% усіх
коштів ВНЗ отримали за загальним фондом (проти 72% у попередні роки).
ВНЗ ІІІ-ІV р.а. також значно наростили обсяг задіяних фінансових
ресурсів: із 8 409 млн. грн. у 2006 р. до 15 523 млн. грн. у 2009 р. (+ 84,6%).
Високі темпи приросту, насамперед, загального фонду, спостерігалися у 2008 р.
порівняно з 2007 р., внаслідок чого частка державних фінансових ресурсів у
загальному фінансуванні збільшилась із 54,6% у 2007 р. до 63,4% у 2008 р.
Безумовно, це варто оцінювати як сприяння держави сфері вищої освіти.
Водночас, більш ґрунтовні висновки щодо надходження та розподілу
фінансових ресурсів у вищій школі дає змогу отримати розгорнутий аналіз
видатків державного бюджету протягом 2006-2008 рр. Зокрема, йдеться про
розподіл коштів загального та спеціального фондів на видатки споживання та
видатки розвитку, про питому вагу видатків на підготовку кадрів ВНЗ І-ІV р.а.
та для функціонування МОіН у загальному обсязі видатків Державного
бюджету України тощо. Тому у таблицях 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 наведено зведені дані
про видатки Державного бюджету України на вищу освіту в розрізі цих та
інших показників за 2006 р., 2007 р., 2008 р. відповідно.
Згідно даних 2006 року, 97,5% коштів загального фонду ВНЗ І-ІІ р.а.
було спрямовано на видатки споживання і лише 2,5% – на розвиток закладів,
що є свідченням недостатньої уваги держави до розвитку цієї ланки. Подібна
ситуація і з коштами ВНЗ ІІІ-ІV р.а., оскільки частка видатків розвитку
складала лише 3,2% загального і 15,3% спеціального фондів. Фактично,
розбудова та оновлення ВНЗ здійснюється за рахунок самостійно залучених
ними коштів спеціального фонду. В цілому на підготовку фахівців у ВНЗ І-ІV
р.а. у 2006 р. було виділено 5,5% коштів загального фонду Державного
бюджету України та 13,65% спеціального фонду. На функціонування МОіН як
ключової структури в системі вищої освіти асигновано близько 6% коштів
Держбюджету, з яких майже 67% – на підготовку фахівців у підпорядкованих
ВНЗ. Структура видатків ЗФ і СФ на видатки споживання і розвитку по МОіН
України типова для усіх ВНЗ державної форми власності.
У 2007 році у ВНЗ І-ІІ р.а. зберігся розподіл коштів по ЗФ і СФ
аналогічно до попереднього року – 72,5% і 27,2%. Частка видатків розвитку
незначно збільшилась у ЗФ (до 2,8% з 2,5%) і зменшилась у спеціальному (до
9,3% з 10%). Видатки розвитку на підготовку кадрів у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за рахунок
державних коштів дещо зросли (до 6,2% з 3,2%) і залишились сталими в
структурі коштів спеціального фонду (15,2%). Не дивлячись на зростання
абсолютних обсягів ЗФ на 7,5% для усіх ВНЗ, все ж частка ЗФ скоротилася на
2,6% (до 57,4%). Водночас, і питома вага видатків на підготовку фахівців у ВНЗ
І-ІV р.а. в загальній структурі видатків бюджету знизилась з 5,45% до 4,88 %.
Щодо ВНЗ, підпорядкованих МОіН України, розподіл видатків ЗФ і СФ
подібний, лише на 2% була нижчою частка видатків розвитку порівняно з
загальнодержавним показником і дещо вища питома вага на підготовку кадрів
ВНЗ в загальних видатках міністерства.
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Таблиця 2.5
Видатки Державного бюджету України на систему вищої освіти у 2006 р. *
(тис. грн.)
Найменування
Загальний фонд
показників згідно з
класифікацією
видатки
видатки
видатків Державного Всього
споживання
розвитку
бюджету України
(ДБ)
ВСЬОГО видатки
108 245247,8 91 307 004,4 16 668 243,4
ДБ:
79,0%
Частка ЗФ і СФ, %
100,0%
84,4%
15,4%
з них
Підготовка кадрів
1 035 609,8 1 009 890,2 25 719,6
ВНЗ І-ІІ р.а.
72,86%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
97,52%
2,48%
з них
Підготовка кадрів
ВНЗ
ІІІ-ІV
р.а.
4 858 467,3 4 703 627,0 154 840,3
(включно з національними ВНЗ)
57,78%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
96,81%
3,19%
з них
Разом
підготовка
кадрів в усіх ВНЗ І5 894 077,1 5 713 517,2 180 559,9
ІV р.а. державної
форми власності
59,96%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
96,94%
3,06%
з них
Питома
вага
видатків на ВНЗ І5,45%
6,26%
1,08%
ІV р.а. у структурі
усіх видатків ДБ, %
Міністерство освіти і 6 048 689,7 5 494 630,6 554 059,1
науки України
Питома
вага
видатків на МОіН в
5,59%
6,02%
3,32%
структурі
усіх
видатків ДБ, %
Разом
підготовка
кадрів у ВНЗ І-ІV р.а.,
3 465 496,5 3 375 439,5 90 057,0
підпорядкованих
МОіН
57,35%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
97,40%
2,60%
з них
Питома
вага
видатків МОіН на
57,29%
61,43%
16,25%
підготовку кадрів
ВНЗ І-ІV р.а., %

Спеціальний фонд

Всього

видатки видатки
споживання розвитку

Разом

28 836 237,9 14 832 317,0 14 003 920,9 137081485,7
21,0%
100,0%

51,4%

48,6%

100,00%
-

385 818,0

347 192,5

38 625,5

1 421 427,8

27,14%
100,00%

89,99%

10,01%

100,00%
-

542 614,9

8 409 243,2

15,28%

100,00%
-

581 240,4

9 830 671,0

3 550 775,9 3 008 161,0
42,22%
100,00%

84,72%

3 936 593,9 3 355 353,5
40,04%
100,00%

85,23%

14,77%

100,00%
-

13,65%

22,62%

4,15%

7,17%

537 909,4

9 027 853,8

3,84%

6,59%

396 660,0

6 042 352,3

2 979 164,1 2 441 254,7

10,33%

16,46%

2 576 855,8 2 180 195,8
42,65%
100,00%

84,61%

15,39%

100,00%
-

86,50%

89,31%

73,74%

66,93%

* – розраховано авторами за даними Закону України „Про державний бюджет України на
2006 рік” [210]
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Таблиця 2.6
Видатки Державного бюджету України на вищу школу у 2007 р. *
(тис. грн.)
Найменування
показників згідно з
класифікацією
видатків Державного
бюджету України
(ДБ)
ВСЬОГО видатки
ДБ:
Частка ЗФ і СФ, %
з них
Підготовка кадрів
ВНЗ І-ІІ р.а.
Частка ЗФ і СФ, %
з них
Підготовка кадрів
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
(включно з національними ВНЗ)
Частка ЗФ і СФ, %
з них
Разом підготовка
кадрів в усіх ВНЗ ІІV р.а. державної
форми власності
Частка ЗФ і СФ, %
з них
Питома вага видатків
на ВНЗ І-ІV р.а. у
структурі усіх
видатків ДБ, %
Міністерство освіти і
науки України

Загальний фонд

Всього

Спеціальний фонд

видатки
видатки
споживання розвитку

Всього

видатки видатки
споживання розвитку

Разом

129 740 241,6 105 776442,223 963 799,4 31 728 759,2 14 221 755,3 17 507 003,9 161469000,8
80,35%
100,00%

81,53%

18,47%

19,65%
100,00%

44,82%

55,18%

100,00%
-

1 236 606,7

1 202 459,2

34 147,5

469 347,2

425 873,4

43 473,8

1 705 953,9

72,49%
100,00%

97,24%

2,76%

27,51%
100,00%

90,74%

9,26%

100,00%
-

5 100 370,4

4 782 464,0

317 906,4

642 388,4

9 336 555,8

54,63%
100,00%

93,77%

6,23%

15,16%

100,00%
-

6 336 977,1

5 984 923,2

352 053,9

57,39%
100,00%

94,44%

5,56%

42,61%
100,00%

85,42%

14,58%

100,00%
-

4,88%

5,66%

1,47%

14,83%

28,26%

3,92%

6,84%

6 911 429,4

6 203 899,9

707 529,5

5,87%

2,95%

4 028 192,2

147 596,0

96,47%

3,53%

44,31%
100,00%

64,93%

20,86%

89,70%

Питома вага видатків
5,33%
на МОіН в структурі
усіх видатків ДБ, %
Разом підготовка
кадрів у ВНЗ І-ІV р.а.,
4 175 788,2
підпорядкованих
МОіН
55,69%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
з них
Питома вага видатків
МОіН на підготовку
60,42%
кадрів ВНЗ І-ІV р.а.,
%

4 236 185,4 3 593 797,0
45,37%
100,00%

84,84%

4 705 532,6 4 019 670,4

3 704 244,7 3 053 688,1
11,67%

21,47%

685 862,2 11 042 509,7

650 556,6 10 615 674,1
3,72%

6,57%

490 000,7

7 498 640,7

85,25%

14,75%

100,00%
-

92,77%

75,32%

70,64%

3 322 852,5 2 832 851,8

* – розраховано авторами за даними Закону України „Про державний бюджет України на
2007 рік” [211]
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Таблиця 2.7
Видатки Державного бюджету України на вищу школу у 2008 р. *
(тис. грн.)
Найменування
Загальний фонд
показників згідно з
класифікацією
видатки
видатки
видатків
Всього
споживання
розвитку
державного бюджету
України (ДБ)
ВСЬОГО видатки
186 738567,2 155 924375,8 30 344191,4
ДБ:
80,36%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
83,50%
16,25%
з них
Підготовка кадрів
2 094 488,7 2 036 456,4 58 032,3
ВНЗ І-ІІ р.а.
77,99%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
97,23%
2,77%
з них
Підготовка кадрів
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
8 706 146,9 8 173 164,4 532 982,5
(включно з національними ВНЗ)
63,36%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
93,88%
6,12%
з них
Разом підготовка
кадрів в усіх ВНЗ І10 800 635,6 10 209 620,8 591 014,8
ІV р.а. державної
форми власності
65,75%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
94,53%
5,47%
з них
Питома вага видатків
на ВНЗ І-ІV р.а. у
5,78%
6,55%
1,95%
структурі усіх
видатків ДБ, %
Міністерство освіти і 11 139 424,2 10 236 594,8 902 829,4
науки України
Питома вага видатків
на МОіН в структурі
5,97%
6,57%
2,98%
усіх видатків
Держбюджету, %
Разом підготовка
кадрів у ВНЗ І-ІV р.а.,
6 901 719,8 6 733 350,8 168 369,0
підпорядкованих
МОіН
64,69%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
97,56%
2,44%
з них
Питома
вага
видатків МОіН на
61,96%
65,78%
18,65%
підготовку
кадрів
ВНЗ І-ІV р.а., %

Спеціальний фонд

Всього

видатки видатки
споживання розвитку

Разом

19,64%
100,00%

48,40%

51,60%

232
372003,8
100,00%
-

591 006,1

546 934,2

44 071,9

2 685 494,8

22,01%
100,00%

92,54%

7,46%

100,00%
-

45 633436,6 22 085676,2 23 547760,4

5 034 818,9 4 427 331,3
36,64%
100,00%

87,93%

5 625 825,0 4 974 265,5

607 487,6 13 740 965,8
12,07%

100,00%
-

651 559,5 16 426 460,6

34,25%
100,00%

88,42%

11,58%

100,00%
-

12,33%

22,52%

2,77%

7,07%

4 364 049,7 3 704 077,0

9,56%

16,77%

3 767 889,0 3 340 948,6

659 972,7 15 503 473,9

2,80%

6,67%

426 940,4 10 669 608,8

35,31%
100,00%

88,67%

11,33%

100,00%
-

86,34%

90,20%

64,69%

68,82%

* – розраховано авторами за даними Закону України „Про державний бюджет України на
2008 рік” [212]
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Таблиця 2.8
Видатки Державного бюджету України на вищу школу у 2009 р.
(тис. грн.)
Найменування
Загальний фонд
показників згідно з
класифікацією
видатки
видатки
видатків
Всього
споживання
розвитку
державного бюджету
України (ДБ)
ВСЬОГО видатки
194 412 348,5 185870496,9 7 541 851,6
ДБ:
70,91%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
96,12%
3,88%
з них
Підготовка кадрів
2 288 570,10 2 288 570,10
0,00
ВНЗ І-ІІ р.а.
77,66%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
100,00%
0,00%
з них
Підготовка кадрів
ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
8 762 411,30 8 742 349,70 20 061,60
(включно з національними ВНЗ)
56,45%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
99,77%
0,23%
з них
Разом підготовка
кадрів в усіх ВНЗ І11 030
11 050 981,40
20 061,60
ІV р.а. державної
919,80
форми власності
59,83%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
99,82%
0,18%
з них
Питома вага видатків
на ВНЗ І-ІV р.а. у
5,68%
5,93%
0,27%
структурі усіх
видатків ДБ, %
Міністерство освіти і 12 600 209,50 12 072 613,2 527 596,30
науки України
Питома вага видатків
на МОіН в структурі
6,48%
6,50%
7,00%
усіх видатків
Держбюджету, %
Разом підготовка
кадрів у ВНЗ І-ІV р.а.,
8 597 770,90 8 597 770,90
0,00
підпорядкованих
МОіН
60,77%
Частка ЗФ і СФ, %
100,00%
100,00%
з них
Питома
вага
видатків МОіН на
68,24%
71,22%
0,00%
підготовку кадрів
ВНЗ І-ІV р.а., %

Спеціальний фонд

Всього

видатки видатки
споживання розвитку

Разом

79 744 092,2 47 463 471,2 32280621, 274156440,7

29,09%
100,00%

59,52%

40,48%

100,00%
-

658 172,90 633 957,00 24 215,90 2 946 743,0
22,34%
100,00%

96,32%

3,68%

100,00%

6 761 060,80 6 215 024,30 546 036,50 15 523 472,1
43,55%
100,00%

91,92%

8,08%

100,00%

7 419 233,70 6 848 981,30 570 252,40 18 470 215,1
40,17%
100,00%

92,31%

7,69%

100,00%

9,30%

14,43%

1,77%

6,74%

6 012 105,50 5 412 218,20 599 887,3 18 612 315,0

7,54%

11,40%

1,86%

6,79%

5 550 855,00 5 096 413,00 454 442,0 14 148 625,9
39,23%
100,00%

91,81%

8,92%

100,00%
-

92,33%

94,16%

75,75%

76,02%

* – розраховано авторами за даними Закону України „Про державний бюджет України на
2009 рік” [204]
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Суттєве зростання державних фінансових ресурсів на підготовку фахівців
прослідковується у 2008 році. Однак при цьому вони спрямовуються
переважно на видатки споживання, адже їх частка не змінюється порівняно з
попередніми роками. В цілому питома вага ЗФ для ВНЗ І-ІV р.а. збільшилась із
57,4% до 65,8%, що, безумовно, є свідченням державної уваги до підготовки
фахівців. При цьому питома вага видатків на ВНЗ І-ІV р.а. в структурі усіх
видатків Держбюджету-2008 становить 5,7% для ЗФ і 12,3% для СФ, що не
суттєво відрізняється з попередніми роками (відповідно 4,9% і 14,8% у 2007 р.
та 5,5% і 13,7% у 2006 р.).
За даними Державного бюджету України на 2009 рік, частка ЗФ для ВНЗ
І-ІV р.а. дещо знизилась – до 59,83%, причому відбулося це за рахунок закладів
ІІІ-ІV рівня акредитації, для яких видатки ЗФ становили 56,45% проти 65,8%
попереднього року. При цьому варто відзначити різке скорочення видатків
розвитку – до 0,18 % за ЗФ, що є найнижчим показником за досліджуваний
період і вказує на державну позицію щодо самостійного вирішення ВНЗ питань
власної розбудови, що в умовах світової фінансово-економічної кризи є
сумнівним взагалі.
Далі варто перевірити припущення про те, що зростання видатків на
вищу школу відбувається майже пропорційно зростанню обсягів видатків
Державного бюджету України в цілому (рис. 2.13).
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Всього

50%
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47,2%

43,8%
43,9%
43,9%

40%
30%
20%

70,7%

69,4%

21,6%
19,4%
20,0%
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приріст видатків на ВНЗ І-ІІ р.а. приріст видатків на ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
Державного бюджету України, % державної форми власності, %
державної форми власності, %

Рис. 2.13. Динаміка видатків на вищу школу протягом 2006-2008 рр.*
* – розроблено авторами за даними [[210], [211], [212]

Як бачимо, вагомість сфери вищої освіти все ж починає усвідомлюватися,
адже державне сприяння активізувалося у 2008 році. Зокрема, якщо у 2007 році
порівняно з 2006 роком приріст надходжень до ЗФ Державного бюджету
становив 19,9%, то приріст видатків на підготовку фахівців у ВНЗ І-ІІ р.а.
складав 19,4% і у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. лише 5%, що в середньому становить 12,3%
приросту державних фінансових ресурсів для функціонування ВНЗ І-ІV р.а.
Тоді як у 2008 році державне фінансування стало більш інтенсивним:
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приріст надходжень ЗФ – 43,9%, приріст видатків на ВНЗ – 69,4% для І-ІІ р.а. і
70,7% для ІІІ-ІV р.а. Усереднені значення з врахуванням коштів спеціального
фонду знаходяться на дещо нижчому рівні – відповідно 57,4% та 47,2%.
Загалом, як демонструє рис. 2.14, вартість підготовки фахівця у ВНЗ ІІІІV р.а. за державним замовленням протягом 2005-2009 рр. поступово
збільшувалась: із 4 978,5 грн. до 14 400 грн. (у 2,9 рази). Найбільше зростання
державних видатків спостерігалося у 2008 році (на 42%).
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Рис. 2.14. Вартість підготовки фахівця у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за державним
замовленням протягом 2005-2009 рр.*
* – складено авторами за даними [213]

Видатки ЗФ Держбюджету на підготовку одного аспіранта з відривом від
виробництва та підготовку докторанта відповідно в 1,47 та 2 рази більші, ніж на
підготовку одного студента у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. [214].
Відзначимо, що зростання видатків Державного бюджету України на
підготовку фахівців з вищою освітою суттєво пов’язано із підвищенням
розмірів стипендіального забезпечення студентів та заробітної плати науковопедагогічних працівників ВНЗ.
Наприклад, у попередні роки мінімальний розмір академічної стипендій
для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації становив 30% встановленого
прожиткового мінімуму і для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 25% [215].
У 2008 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову „Деякі
питання стипендіального забезпечення” [216], за якою поетапно (з 01 січня та з
01 вересня) суттєво збільшувалися розміри стипендій. Нижче наведено дані про
встановлені розміри академічних стипендій за 2006-2009 рр. (табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Розміри академічних стипендій за 2006-2009 рр.*
2008
Розміри академічних
2006
2007
2009
стипендій
з 1 січня з 1 вересня
ВНЗ І-ІІ р.а., грн.
116,8
122,8
200
400
400
ВНЗ ІІІ-ІV р.а., грн.
140,2
147,3
300
530
530
* – розраховано середньомісячний розмір ординарної академічної стипендії за середнім
балом успішності 4-4,99 за даними [215], [216]
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Як свідчать дані табл. 2.4, звичайна академічна стипендія у 2008 році
зросла майже вдвічі і наразі в середньому становитиме для студентів ВНЗ І-ІІ
р.а. майже 40% затвердженого законом [212] прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, а для студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – близько 58%. Безумовно,
цих коштів є недостатньо для повноцінної навчальної і життєвої діяльності
молоді. Водночас, позитивна динаміка дає підстави сподіватись на подальшу
політику підтримки студентів вітчизняними державотворцями.
Дослідження видатків на заробітну плату науково-педагогічних
працівників є важливою складовою аналізу механізму фінансового забезпечення
вищої освіти. Це пов’язано з тим, що найбільш вагомою і захищеною статтею
витрат кошторису ВНЗ є саме видатки на оплату праці.
Заробітна плата педагогічних і науково-педагогічних працівників
установлюється відповідно до встановлених посадових окладів (ставок
заробітної плати) залежно від категорії та звання співробітника, а при укладанні
контракту – відповідно до зазначеної в контракті сумі заробітної плати. Ставки
заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються
керівниками закладів при тарифікації за наслідками атестації. При цьому
видатки на заробітну плату за рахунок спеціальних коштів обчислюються
залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із
застосуванням норм, які використовуються установами аналогічного профілю.
В кошторисах ВНЗ дозволено передбачати також витрати на
преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, на стимулювання
творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників,
у розмірах не менше 2 % планового фонду заробітної плати [217].
Питання оплати праці науково-педагогічних працівників регулюється
постановою Кабінету Міністрів України „Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” [218]. У
додатку до цієї постанови наведено Єдину тарифну сітку, яка включає 25
тарифних розрядів та тарифні коефіцієнти, що запроваджуються в три етапи (з
1 вересня 2005 р., з 1 червня 2007 р. та з 1 листопада 2008 р.).
За вислугу років педагогічним працівникам передбачені щомісячні
доплати у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від
стажу педагогічної роботи в наступних розмірах:
- 10% – при стажі роботи понад 3 роки;
- 20% – при стажі роботи понад 10 років;
- 30% – при стажі роботи понад 20 років.
Також встановлені доплати до посадових окладів за наявність вченого
звання професора (33% посадового окладу), доцента або старшого наукового
співробітника (25%); за наявність наукового ступеня доктора наук (25%) або
кандидата наук (15%); за знання і використання в роботі іноземних мов (10-25%
посадового окладу) тощо.
Зауважимо, що чинним законодавством (Закон України „Про освіту”, ст.
57) встановлено середні посадові оклади (ставки заробітної плати) науковопедагогічним працівникам ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на рівні подвійної
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середньої заробітної плати працівників промисловості, однак на практиці дана
норма жодного разу не виконувалась. Як бачимо на рисунку 2.15, у 2009 р.
середня заробітна плата у сфері освіти становила 1611 грн. при середній в
промисловості 2117 грн. та в Україні 1906 грн. Найбільш прибутковими є
авіаційні перевезення та фінансова діяльність (більше 4000 грн.), а найменш –
традиційно сільське господарство (1206 грн.). Безумовно, оплата працівників
вищої школи дещо вища, ніж у сфері освіти загалом, але все одно вона лише
наближується до середньо промислової.
4500
4000

4038

3747

3500
3000

2770

2500

2050

2000
1554

1553

1500
967

1000
500

641
415

1212
806
553

1351
1060
733

2017
1806
1448

2117
1906
1611
1206

1076

грн.

0

2005

2006

2007

2008

2009

Фінансова діяльність
Промисловість
В середньому по Україні
Освіта
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

Рис.2.15. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної
діяльності у 2005-2009 рр. (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Дане становище має низку логічних передумов та обмежень –
фінансових, правових, організаційних. Насамперед, обмежені можливості
державних фінансів. Саме це змушує законодавців при щорічному
затвердженні державного бюджету призупиняти дію норми ст. 57, керуючись
конституційною нормою (ст. 95): „Виключно законом про Державний бюджет
України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби,
розмір і цільове спрямування цих видатків”.
З економічного погляду, встановлення галузевих середніх розмірів
заробітної плати у певному співвідношенні у вигляді законодавчих норм є не
зовсім коректним і має скоріше характер політичного лозунгу [139, с. 48].
Труднощі викликані розробкою механізму, який би враховував регіональні
відмінності заробітної плати працівників промисловості, період розрахунків,
встановлення середніх посадових окладів як точок для виконання подальших
обчислень тощо. Статус ВНЗ як бюджетної установи також звужує можливості
ВНЗ нараховувати заробітну плату згідно вимог ринку праці та власних
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фінансових можливостей, оскільки вимагає дотримання бюджетного
законодавства. У 2008 р. середня заробітна плата педагога становила на 01
січня – 1549 грн., на 01 жовтня – 1732 грн., а у викладача вищої школи в межах
1670-2250 грн. [219].
Разом з тим, як зазначає більшість дослідників, рівень заробітної плати
науково-педагогічних працівників є недостатнім, що зумовило низку
негативних явищ. Найбільш значимі серед них: диспропорції у віковій
структурі професорсько-викладацького складу, збільшення частоти виїздів
носіїв інтелектуального потенціалу за кордон, додаткову зайнятість викладачів,
скорочення кількості наукових досліджень у ВНЗ тощо. Для системного
вирішення цих питань необхідно: забезпечити суттєве зростання заробітної
плати працівників вищої школи з метою їх стимулювання до ефективної,
інноваційної діяльності, активізувати в академічному середовищі наукові
дослідження на грантовій і контрактній основі з одночасним скороченням
аудиторного навантаження, налагоджувати індивідуальні зв’язки з зарубіжними
науковими центрами тощо.
При цьому, як наголошує О.Боярський [220], потенціал національних
кадрів, які вже працюють в Європі, не загублений для України, а може і
повинен бути використаний. Адже досвід людей, що вже знайшли своє місце в
європейській науковій і академічній системі, може використовуватися при
проведенні проєвропейських реформ. Багато хто з них не виключає можливості
повернутися в Україну, якщо для цього складуться умови, за яких вони
знадобляться. Більшість з тих, хто не планує повернення, все одно готовий
надати підтримку та прийняти участь у реформах європейського зразка в
близьких їм областях.
В ході дослідження було проведено аналіз обсягів фінансування із
загального фонду Державного бюджету України за групами ВНЗ на проведення
фундаментальних досліджень та виконання прикладних розробок протягом
2001-2005 рр. За отриманими даними, найбільше державних фінансових
ресурсів виділяється технічним та класичним ВНЗ, що пов’язано зі специфікою
їх діяльності і ширшими кадровими та технічними можливостями для
проведення фундаментальних досліджень та виконання прикладних розробок.
Порівняльний аналіз видатків та надходжень від проведення фундаментальних
досліджень та виконання прикладних розробок у відсоткових значеннях
наведено в табл. 2.10.
Однак, ВНЗ недостатньо використовують можливості залучення коштів
до спеціального фонду. Наприклад, МОіН підписано більше 60 двосторонніх та
багатосторонніх угод про міжнародне науково-технічне співробітництво, за
якими щорічно оголошуються конкурси на виконання і фінансування наукових
проектів. При цьому майже 70% університетів у 2005 р. навіть не подали своїх
пропозицій на ці конкурси [221], а реальні наукові дослідження у 2006 р.
проводились лише у 164 з 351 діючих ВНЗ ІІІ-ІV р.а. [222].
Беззаперечним лідером в отриманні надходжень є Національний
технічний університет України „Київський політехнічний інститут” (14 млн.
грн.). Втричі і більше перевищили ліміти за спеціальним фондом ряд
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університетів, залучення яких склали понад 2 млн. грн., серед яких:
Криворізький технічний університет, Національна металургійна академія
України, Придніпровська дер-жавна академія будівництва і архітектури, ІваноФранківський національний університет нафти і газу, Національний технічний
університет „Харківський політехнічний інститут”. Всього у 2008 р.
надходження до спеціального фонду за виконання прикладних розробок вищих
навчальних закладів становили 124,3 млн. гривень (зростання у 2,5 рази за 6
останніх років).
Таблиця 2.10
Видатки та надходження від проведення фундаментальних досліджень та
виконання прикладних розробок за групами ВНЗ *
Група ВНЗ
класичні
педагогічні
технічні

Показники

2001

2002

2003

2004

2005

Видатки**, %
надходження***, %
видатки, %
надходження, %
видатки, %
надходження, %

34,06
12,76
2,71
1,02
53,59
65,52

34,74
13,62
2,79
0,34
52,98
61,49

34,86
14,82
2,76
0,46
52,22
58,72

39,61
10,56
2,61
0,85
48,73
62,40

34,50
6,15
3,08
0,86
51,53
67,95

Середні
значення
35,55
11,58
2,79
0,71
51,81
63,22

9,64

9,49

10,16

9,05

10,90

9,85

20,70

24,55

25,99

26,18

25,04

24,49

транспортні,
видатки, %
економічні,
будівельнонадходження, %
художні

* – розраховано авторами на основі [221, с. 62-63]
**
– фінансування із загального фонду державного бюджету України із загального (100%) обсягу видатків
***
– надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету України у загальному (100%)
надходженні коштів

Відмітимо, що нині з державного бюджету для цільового використання на
одну наукову розробку виділяється в середньому 50 тис. грн., що надзвичайно
мало, враховуючи необхідність закупівлі необхідної техніки та обладнання
лабораторій. Віддача наступна. Технічні ВНЗ забезпечують 63,22% усіх
надходжень від проведення фундаментальних досліджень та виконання
прикладних розробок. Значно більше, ніж отримують, здатні заробити
транспортні, економічні та будівельно-художні ВНЗ – при видатках із
загального фонду 9,85% надходження становлять 24,49%. Тоді як дослідження
у педагогічних ВНЗ є збитковими.
Зауважимо, що надходження до спеціального фонду суттєво
відрізняються за регіонами розташування ВНЗ, що пов’язано із зосередженням
осередків університетської освіти в Україні. Лідерами є м. Київ,
Дніпропетровська, Харківська, Львівська, Одеська та Донецька області. Серед
аутсайдерів – Волинська, Житомирська, Чернігівська області. Аналіз
ефективності бюджетних видатків (надходження до спеціального фонду
державного бюджету на 1 грн. бюджетних видатків) наведено у табл. 2.11.
Отже, найдоцільнішим є фінансування державою фундаментальних
досліджень та прикладних розробок у групі транспортних, економічних та
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будівельно-художніх ВНЗ (1 грн. державних видатків приносить 2,37 грн.
надходжень) та групу технічних ВНЗ (відповідно 1,15:1 грн.). В середньому
фінансування фундаментальних досліджень та виконання прикладних розробок
у ВНЗ є неприбутковим, хоча й наближується до беззбиткового рівня.
Таблиця 2.11
Ефективність бюджетного фінансування фундаментальних досліджень та виконання прикладних розробок у ВНЗ (надходження до СФ на 1 грн. видатків ЗФ)*
Група ВНЗ

класичні

педагогічні

2001 рік
0,31
0,31
2002 рік
0,33
0,10
2003 рік
0,45
0,18
2004 рік
0,28
0,34
2005 рік
0,16
0,26
Середнє
0,31
0,24
значення за 5р.
* – розроблено авторами за даними [221]

1,01
0,99
1,19
1,34
1,22

транспортні,
економічні,
будівельнохудожні
1,77
2,20
2,72
3,02
2,12

1,15

2,37

технічні

Всього
0,83
0,85
1,06
1,04
0,92
0,94

Державною контрольно-ревізійною службою досліджувалась ефективність використання коштів державного бюджету на проведення
фундаментальних досліджень та прикладних розробок у ВНЗ і наукових
установах МОіН України. Зокрема, за рахунок бюджетних коштів було
завершено 1,2 тис. фундаментальних досліджень та 0,45 тис. прикладних
розробок. Проте, лише 50% фундаментальних досліджень та 35% прикладних
розробок знайшли практичне застосування шляхом впровадженням у
виробництво, що з іншого боку, вказує на безрезультатне використання 31,6
млн. грн. [66].
Головними причинами низького рівня впровадження наукових робіт в
реальному секторі економіки вважаються:
 неврахування потреб потенційних користувачів – суб’єктів
господарювання та аналізу ринку наукової продукції. Відсутній чіткий порядок
подальшого впровадження результатів наукової роботи (наприклад, суб’єкт
фінансування даного етапу). Характерно, що із прикладних розробок,
виконаних за кошти підприємств, впровадженою стала кожна друга, а за
бюджетні кошти – лише кожна третя розробка;
 переважна відсутність розрахунків економічного ефекту (наявні лише
у 3% фундаментальних досліджень та 7% прикладних розробок), що знижує
зацікавленість потенційних користувачів в інвестуванні досліджень. Тому
головним чинником підвищення зацікавленості підприємств вважається
розробка механізму взаємодії між виконавцями та споживачами, в т.ч. шляхом
інформування про можливі доходи від інвестування у наукові розробки;
 відсутність коштів на фінансування етапу впровадження, в результаті
чого перспективні розробки вітчизняних вчених фактично заморожені. Це
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призводить до захоплення українського ринку іноземними технологіями,
адаптованими під конкретне виробництво, на які українськими підприємствами
витрачаються значні кошти. Наприклад, в 2004 р. на придбання іноземного
інтелектуального продукту було спрямовано 323,4 млн. грн., що більше ніж у 5
разів перевищує обсяг коштів, витрачених на вітчизняну продукцію;
 застаріла матеріально-технічна база, низький рівень забезпечення
новітнім науково-технічним обладнанням, плинність наукових кадрів. Зокрема,
середній рівень зносу наукового обладнання та приладів ВНЗ у 2006 р.
становив понад 85 %, що практично унеможливлює створення конкурентоспроможних наукоємних розробок. Тому в кращому випадку вітчизняні
науковці використовують наукове обладнання іноземних наукових установ,
внаслідок чого новий інтелектуальний продукт переходить у спільну власність
сторін і може використовуватись лише за згодою іноземного партнера;
 пасивність у залученні додаткових джерел фінансування (коштів
Української державної інноваційної компанії, банківські ресурси, ін.).
Зважаючи на таку ситуацію, Президент України розпорядився відродити
інтерес до наукового пізнання, сприяти зростанню висококласних фахівців,
насамперед, у прикладних науках. Критерієм ефективності державних
інвестицій в науку слід приймати не кількість кандидатів та докторів наук, а
кількість зроблених ними відкриттів глобального масштабу. Водночас,
державні витрати на НДДКР в Україні становлять 0,17% від витрат США та
4,3% від витрат в Росії [33, с. 246], що ставить під сумнів дійсно визначні
винаходи у сфері високих технологій виключно з технічно-матеріальних
причин. Державним бюджетом на 2009 рік на фінансування наукових програм
(для закладів МОіН) було передбачено майже 400 млн. гривень (тобто на 21%
менше, ніж у 2008 році), однак і вони були профінансовані не в повному обсязі.
Додатково слід враховувати, що для розвитку всього спектру
фундаментальних досліджень в українських реаліях навряд чи знайдеться
належний обсяг фінансових ресурсів. Тому необхідно визначити ключові
критерії та напрями державної підтримки відповідно до загальносвітових
тенденцій та інтелектуальних можливостей України (нанотехнології,
енергозбереження, мікроелектроніка тощо). Крім того, кошти розпорошені
серед великої кількості виконавців, яких тільки у напрямі фундаментальних
досліджень понад тисяча.
З іншого боку, розвиток прикладних наукових досліджень –
перспективний напрям для залучення додаткових коштів ВНЗ на контрактній
основі за умови внесення змін до податкового законодавства, яке б дозволяло
ВНЗ надавати науково-технічні, обслуговуючі чи господарські платні послуги
зовнішнім організаціям на рентабельній основі.
Наразі мінімально-необхідними, нагальними кроками є створення та
розповсюдження інформаційних ресурсів українського науково-освітнього
середовища, поглиблення інформаційного обміну та інтеграції між ВНЗ.
Урядом розроблено і ухвалено Державну програму „Інформаційні й
комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки”, орієнтовна
вартість якої 1,857 млрд. грн. [224]. Також слід розбудовувати інфраструктуру
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національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), до якої
сьогодні приєднано 80 університетів та наукових установ НАН України.
Основним завданням цієї мережі є високодинамічний пошук та поширення
інформації науково-освітнього характеру – організація доступу до світових
електронних бібліотек, проведення відеолекцій та відеоконференцій,
забезпечення навчального процесу дистанційної освіти та надання можливостей
для пілотної апробації нових телекомунікаційних технологій і підготовки
кадрів для впровадження цих технологій у виробництво та бізнес [225].
Серед інших форм державної підтримки відзначимо пільгове державне
довгострокове кредитування здобуття вищої освіти та надання дотацій
роботодавцям для забезпечення молоді першим робочим місцем.
Освіта в кредит – найбільш прийнятна форма доступу до якісної освіти
поряд з державним замовленням і самостійною оплатою вартості навчання.
Вона повинна охоплювати максимально можливу кількість людей, які набрали
прохідний бал, виявили середній рівень знань, однак не потрапили на державне
замовлення і не мають можливості самостійно оплачувати навчання. Кредит на
вищу освіту дозволяє студентам уникнути обмежень у виборі ВНЗ через
фінансовий фактор (вартість навчання) та підвищити особисту зацікавленість,
адже продуктивне навчання необхідне для наступного успішного
працевлаштування та вчасного повернення кредиту.
Тому розвиток кредитних форм оплати навчання теоретично покликаний
сприяти зростанню доступу молоді до вищої освіти. Для державного пільгового
3% кредитування на здобуття освіти виділяються суттєві фінансові ресурси,
однак внаслідок недостатньої поінформованості вони не витрачаються у
повному обсязі (табл. 2.12). До того ж, не розроблено механізму повернення до
державного бюджету кредитів та процентів за користування ними. З цієї
причини ВНЗ виконують невластиві їм функції кредитно-фінансових установ,
спрямовуючи повернені кошти на рекредитування.
Таблиця 2.12
Пільгові кредити на здобуття вищої освіти у 2005-2007 рр.*
Затверджено,
Фактично витрачено,
Показники
млн. грн.
млн. грн.
13,5
8,3
2005
14,7
7,3
2006
14,7
9,0
2007
* – складено авторами на основі [226, с. 59]

Всього на умовах пільгового 3% державного кредитування у 103 ВНЗ
2006/07 навч.р. вищу освіту здобувало 2724 студенти (0,1% усієї кількості), що
є надто обмеженим показником.
У Державних бюджетах України на 2008 та 2009 роки планове
фінансування державної програми пільгового довгострокового кредитування
здобуття вищої освіти становило також 14,7 млн. грн. попри зростання рівня
інфляції в країні, оскільки цей обсяг не використовувався повною мірою.
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З іншого боку, даний різновид кредитування нарощує обсяги в
банківському секторі, не дивлячись на вищі відсоткові ставки та більш жорсткі
умови повернення кредиту. Спеціальні програми кредитування здобуття вищої
освіти діють у банку „Надра”, „Брокбізнесбанку”. За ними, зазвичай,
встановлюється щомісячна процентна ставка (1,75-2,2%), яка в перерахунку в
щорічну становить 23-30% від суми кредиту. Максимальний розмір
кредитування – до 50 тис. грн., також пропонуються можливості отримання
кредиту у вигляді траншів (на кожен рік навчання), додатковий кредит
готівкою на супутні витрати. В деяких інших банках („Райффайзенбанк Аваль”,
ПУМБ, „Приватбанк”, „Фінанси та кредит” тощо) безпосередньо на навчання
немає розроблених кредитних пропозицій, але діє звичайне споживче
кредитування, за яким можна отримати кошти і на оплату вартості навчання у
ВНЗ. Передбачається разова банківська комісія, іноді потрібна застава майна
або поручителі, а кредит, в основному, потребує щорічного переоформлення.
В усіх випадках, якщо клієнт не виплачує обумовлену договором суму у
встановлений термін, то вона стягується через судові органи. Тому банківський
освітній кредит виявляється в кінцевому підсумку досить дорогим,
короткостроковим і навряд чи посильним безпосередньо для студентства.
Щодо надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим
робочим місцем (за рахунок коштів ЗФ Держбюджету), то у 2008 р. було
вперше виділено 32 млн. грн. Відповідний інструмент працевлаштування
випускників передбачався законодавством ще з 2005 р. [227], проте його дія
призупинялася внаслідок нестачі фінансових ресурсів. До того ж, урядом
затверджено Перелік професій та спеціальностей, за якими надаватиметься така
дотація [228]. З врахуванням дефіциту у будівельній і металообробній
промисловості, нині держава надаватиме дотації для першого працевлаштування за професією малярів, мулярів, токарів, електрогазозварників, фрезерувальників, слюсарів-ремонтників, трактористів-машиністів аграрного виробництва.
Сюди ж віднесено інженерів за спеціальностями металорізальні верстати та
системи, інструментальне виробництво, обробка металів за спецтехнологіями.
Загалом, якщо державою витрачаються кошти на підготовку фахівців, то
очевидно, що ці випускники повинні бути затребуваними на ринку праці.
Відповідно до звітів керівників ВНЗ у 2009 році отримали направлення на
роботу 86,5 % випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і
магістра, які навчались за державним замовленням. У 2008 році цей показник
становив 89,7 %; у 2007 р. – 90,1 %; у 2006 р.– 92,0 %, що засвідчує щорічне
незначне зниження рівня працевлаштування і разом з врахуванням певного
рівня формалізації звітів фактично є ще меншим.
Найвищі
показники
працевлаштування
випускників
освітньокваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра, які навчалися за кошти
державного бюджету у ВНЗ Харківської, Луганської, Чернівецької, Вінницької,
Полтавської, Одеської, Житомирської та Миколаївської областей. Найнижчі
показники працевлаштування випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів
спеціаліста та магістра, у ВНЗ Херсонської, Запорізької, Рівненської та
Хмельницької областей.
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Найбільшою популярністю у роботодавців користуються випускники
таких категорій ВНЗ: політехнічних – 97,8 %, економічних – 93,0 %,
технологічних – 92,7 %, транспортних – 92,6 % та будівельно-художніх – 91,0
%; а найменшою: педагогічних – 80,4 % та машино-приладобудівних – 86,3 %.
Тоді як за галузями знань градація така: медицина і державне управління – 98,2
%; культура і мистецтво – 74,6 % [197].
При цьому варто було б розрізняти відповідність отриманого фаху та
посади, а також частку випускників, що отримала вищу освіту за державним
замовленням і працевлаштувалась в державні структури, а також проводити
контрольні перевірки достовірності поданої ВНЗ інформації про
працевлаштування випускників. Проте в дійсності такі дані відсутні.
Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що державна фінансова
політика України у сфері вищої освіти наближена до забезпечення її
мінімальних необхідностей, а фінансування процесу розвитку вищої школи
відбувалося переважно за залишковим принципом або за рахунок ринкових
самоініціатив вищих навчальних закладів, тобто коштів їх спеціальних фондів.
Проте сфера високих технологій у ВНЗ надалі залишається поза увагою
внаслідок об’єктивних причин (недостатнє фінансування та матеріальне
заохочення, тривіальний брак часу у науковців, відсутність чітких пріоритетів).
Таким чином, загальний стан справ у вітчизняній вищій школі можна
охарактеризувати як нетривало стабільний. До уваги беруться позитивні
тенденції оптимізації мережі ВНЗ, послідовне становлення приватного сектора
ВНЗ, щорічний приріст чисельності студентства у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Фінансування підготовки фахівців за кошти Державного бюджету України в
розрахунку на 10 тис. населення складає близько 50% від затвердженого
законодавчо у ВНЗ І-ІІ р.а. та 96% у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. При цьому відбувається
скорочення обсягів прийому на навчання за державним замовленням за такими
спеціальностями як економіка та підприємництво, право, менеджмент,
військові науки. На противагу їм нарощення обсягів державного прийому
характерне для інженерних, комп’ютерних, педагогічних наук.
Узагальнені результати аналізу джерел і напрямів фінансування вищої
школи України засвідчують тенденцію зростання державних видатків на
підготовку фахівців. Зокрема, у 2008 році у сукупному обсязі фінансування
видатків Державного бюджету України на підготовку фахівців у ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації 78% становили кошти загального фонду, а для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації ця частка складала 63,4%. Однак, більш розгорнутий аналіз
видатків загального фонду дозволив зробити висновок, що суттєве зростання
державних фінансових ресурсів стосується переважно видатків споживання, а
не видатків розвитку. Тобто, таке зростання (як і подорожчання вартості
навчання) пов’язане зі збільшенням видатків за захищеними статтями витрат,
тоді як видатки розвитку становлять лише 5-15% від загального обсягу
кошторисів ВНЗ. Тому, на нашу думку, про перспективи підтримки вищої
школи державою можуть свідчити зростання частки видатків розвитку в
загальній структурі видатків кошторису та обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців у кількісному вимірі (осіб).
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2.3. Соціальна спрямованість фінансово-економічних відносин у
системі вищої освіти розвинених країн
Процеси модернізації вищої освіти нині відбуваються у більшості
розвинених країн світу, що зумовлено їх поступом в напрямі економіки знань
та відповідальною роллю держави в забезпеченні соціального прогресу. У
державах, що є світовими лідерами, вища освіта – це можливість, яку прагнуть
використати, перевага, для якої не шкодують державних і приватних
фінансових ресурсів та прерогатива, яку всіляко підтримують усі перспективно
мислячі сторони.
Тому для успішного функціонування механізму фінансового
забезпечення вітчизняної вищої освіти актуальним є вивчення міжнародного
досвіду та зважене запозичення кращих надбань міжнародної спільноти, зокрема, щодо фінансово-економічних відносин в цій сфері та інструментів, що забезпечують їх соціальну спрямованість. Також викликають інтерес особливості
управління та діяльності ВНЗ, фінансування системи вищої освіти за кордоном,
процеси інтернаціоналізації вищої освіти та окреслення місця України в них.
У кожній країні система вищої освіти сформувалась під впливом
відповідних і лише їй притаманних історичних, соціально-економічних, політичних та інших умов, а тому наділена специфічними ознаками. Водночас, до
глобальних тенденцій розвитку систем вищої освіти можна віднести [229, с. 1]:
1) масове прагнення здобуття вищої освіти;
2) формування суспільства знань, що передбачає регулярне оновлення і
доповнення „базової” вищої освіти у зв’язку зі зростаючою динамікою розвитку
суспільства і технологій;
3) різноманітність потреб суспільства і, відповідно, вимог до системи
вищої освіти (змісту, обсягів, форм і методів отримання знань);
4) лібералізація адміністративного управління освітою з боку держави;
5) зміна демографічної структури населення: збільшення частки дорослішого населення порівняно з часткою населення „традиційного” студентського
віку. Необхідність врахування в освітній політиці потреб старших вікових груп;
6) дефіцит державних ресурсів, необхідних для підтримки і розвитку
системи вищої освіти;
7) розвиток інноваційних освітніх технологій;
8) інтернаціоналізація ринку освітніх послуг.
Тенденція стрімкого зростання попиту на вищу освіту почалася на межі
70-80 рр. ХХ ст. Характерно, що збільшення кількості студентів відбувається на
фоні зменшення у багатьох країнах чисельності населення. Загалом, за
результатами проведеного ЮНЕСКО у 203 країнах світу моніторингу, кількість
студентів за період 1950-2005 рр. зросла з 6,5 до майже 138 млн. осіб. (більше,
ніж у 21 раз). За даними Всесвітньої доповіді з питань освіти (Global Educatіon
Dіgest), системи вищої освіти 12 країн нараховують понад 500 тис. осіб. Крім
цього, у 27 країнах світу чисельність студентів перевищувала 1 млн. осіб
(Австралія, Аргентина, Бразилія, В’єтнам, Великобританія, Венесуела, Індія,
Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Колумбія, Мексика, Нігерія,
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Німеччина, Польща, Корея, Росія, США, Таїланд, Туреччина, Україна,
Філіппіни, Франція і Японія) [230]. Найбільше осіб з вищою освітою (рис. 2.16)
нині сконцентровано в країнах Азії, Океанії та Австралії (48,1%), Європі
(24,8%) та Північній Америці (13,5%).

1990

34,84%

4,23%

27,55%

10,64%

22,74%

Африка
Азія, Австралія і Океанія
Європа
Латинська Америка і Карибський басейн
Північна Америка
2005 2,5%

0%

48,1%
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24,8%
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80%

13,5%
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Рис. 2.16. Структура кількості населення з вищою освітою
за регіонами світу у 1990 та 2005 роках
* – складено авторами за даними [230]

Досить низьким є освітній рівень жителів Африки, Латинської Америки і
країн Карибського басейну. Рисунок також демонструє зміни в структурі
населення з вищою освітою за регіоном навчання. Як бачимо, країни Азії та
Океанії (Китай, Індонезія, Японія, Корея, Таїланд, В’єтнам, Австралія) значно
наростили свій освітній потенціал за останні 15 років і, відповідно, у
найближчій перспективі продовжуватимуть втілювати його у сучасних
технологіях, що знайде свій вияв у зростанні їх конкурентоспроможності в
глобальному масштабі.
Сучасні внутрішні і зовнішні умови та історична динаміка глобального
поширення вищої освіти генерують два ключових напрями орієнтації ВНЗ, які
„екстенсивно надають освітні послуги” (масові ВНЗ) та „орієнтуються на елітну
вищу освіту” (елітні ВНЗ) [229, с. 12]. Історичне минуле масових ВНЗ є досить
коротким, а основне завдання – задоволення швидко зростаючого попиту на
вищу освіту широкого кола споживачів з чіткою націленістю на потреби ринку
праці. При цьому поширення набувають різні форми навчання, наукові
дослідження носять прикладний комерційний характер, спостерігається тісна
співпраця з місцевими бізнес-структурами та громадою.
Тоді як елітні ВНЗ – це переважно класичні університети з тривалими
науковими та освітніми традиціями, і їх частка в усіх країнах незначна
(зазвичай, це перші позиції національних рейтингів). Саме дипломи цих
випускників найбільш затребувані на ринку праці внаслідок високого рівня
підготовки. Наукові дослідження – фундаментального спрямування і не
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гарантують швидкої віддачі, тому якраз елітним ВНЗ адресується спонсорська
підтримка з боку держави та представників великого бізнесу (США, Велика
Британія, Франція).
У розвинутих країнах світу аксіомою є факт, що сфера вищої освіти
здатна служити базисом економічних досягнень. Це підтверджують дані
Всесвітнього економічного форуму та Звіту про глобальну конкурентоспроможність 2008-2009 рр., де оприлюднюється індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competіtіveness Іndex, GCІ) [231]. Кожну країну оцінювали за
такими параметрами: якість інституцій, інфраструктура, макроекономічна
стабільність, здоров’я і початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка,
ефективність на ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиненість
фінансового ринку, технологічний рівень, розмір ринку, конкурентоспроможність компаній і інноваційний потенціал. Було опитано понад 11 тис.
респондентів, які представляють великий бізнес 134 країни світу. Група лідерів
представлена США, Швейцарією, Данією, Швецією, Сінгапуром, Фінляндією,
Німеччиною, Голландією, Японією і Канадою (табл. 2.13).
Таблиця 2.13
Рейтинг країн за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2008/09 рр.*
Країна

Рейтингове місце за індексом
глобальної
конкурентоспроможності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
…
51
53
72

США
Швейцарія
Данія
Швеція
Сінгапур
Фінляндія
Німеччина
Голландія
Японія
Канада
Гонконг
Великобританія
Корея
Австрія
Норвегія
Франція
Китай, Тайвань
Австралія
Бельгія
Ісландія
…
Росія
Польща
Україна
* – складено авторами на основі [231]

Рейтингове місце за індикатором
„Вища освіта і професійна
підготовка”
5
7
2
3
8
1
21
11
23
9
28
18
12
17
10
16
13
14
6
4
…
46
34
43
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Характеризуючи досягнення США, автор GCІ, професор Ксав’є Сала-іМартін підкреслив: „Ефективність національних ринків, конкурентоспроможність компаній, вражаюча здатність до технологічних інновацій, що
базується на першокласній системі університетів і дослідних центрів, – усе це
сприяє високому рівню конкурентоспроможності економіки США” [232].
Фактично, усі країни першої двадцятки загального рейтингу потрапили у
неї за індикатором „Вища освіта і професійна підготовка”. Кращими визнано
Фінляндію, Швецію, Данію, США, Швейцарію, Нову Зеландію, Велику
Британію, Сінгапур, а для Бельгії та Ісландії даний показник суттєво вищий
загального рейтингового місця. Україна в рейтингу 2008-2009 рр. серед 134
учасників опинилася на 72-й сходинці (73 попереднього року). При цьому вона
поступилася таким країнам, як Литва (44), Латвія (54), Росія (51), Польща (53),
Казахстан (66), Бразилія (64), Румунія (68), Азербайджан (69), В’єтнам (70).
Однак, окрім від’ємних чинників (корупція, незадовільна судова система,
хаотичне податкове регулювання та ін. [206]), за параметром оцінки „вища
освіта і професійна підготовка” Україна розташувалась вище узагальненого рейтингової позиції (43 місце). Цьому сприяли доступ до вищої освіти (14), якість
математичної і природничо-наукової освіти (32), якість освітньої системи (40).
Розрахований коефіцієнт кореляції для наведених у табл. 2.10 масивів
значень складає 0,812, що дозволяє підтвердити тезу про тісний взаємозв’язок
між рівнем розвитку вищої школи та конкурентоспроможністю держави в
цілому. Тому освітні системи країн-лідерів та їх фінансове підґрунтя
заслуговують підвищеної уваги в подальшому дослідженні. Сьогодні частка
працівників з вищою освітою в країнах Європи сягає 35-40% і постійно
збільшується. Цьому сприяє спроможність вищої освіти підвищити рівень
доходів особи в 1,5-2 рази. Зокрема, на рисунку 2.17 зображено розподіл
населення віком 25-64 роки за рівнем доходу і рівнем здобутої освіти
(розроблено автором на основі [233]). Для дослідження було взято середній
рівень доходу (заробітку) у країні. Градацію здійснено за такими рівнями
освіти, як неповна середня (bellow upper secondary educatіon), повна середня і
після середня не вища (upper secondary and post-secondary non-tertіary
educatіon), вища освіта типу В (tertіary-type B educatіon) та вища освіта типу А
(tertіary-type A educatіon), аспірантура (advanced research programmes).
Даний розподіл проведено на основі міжнародної стандартної
класифікації освіти ЮНЕСКО (МСКО 97), що класифікує програми освіти у
всьому світі, виходячи з їх змісту. Зокрема, програми МСКО 4 (post-secondary
non-tertіary educatіon) – так званої після середньої не вищої освіти можуть
включати підготовчі курси для вступу у ВНЗ, навчання в закладах професійної
освіти осіб з середньою освітою. Програми МСКО 5В (tertіary-type B educatіon)
переважно
короткотривалі,
орієнтовані
на
здобуття
досить
вузькоспеціалізованих професійних навиків. Мінімальна тривалість таких
програм складає 2 роки в еквіваленті стаціонарного навчання (але на практиці
вони тривають до 3 років), і зазвичай випускникам привласнюється
кваліфікація, що має попит на ринку праці.
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Перевищує середній дохід в 2 і більше рази, %
1,5-2,0 середнього доходу, %
1-1,5 середнього доходу, %

Польща,
2004

Корея, 2003

Велика
Британія,
2004

США, 2004

Ірландія,
2002

Канада, 2003

Більше половини, але менше середнього доходу, %
Менше або половина середнього доходу, %
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища

Німеччина,
Швеція, 2003
2004

Фінляндія,
2003

Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
Вища освіта типу А, аспірантура
Вища освіта типу В
Повна середня і після середня не вища
Неповна середня
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Рис.2.17. Розподіл населення віком 25-64 роки за рівнем доходу і рівнем
здобутої освіти*
* – складено авторами за даними [234]

Програми МСКО 5А (tertіary-type A educatіon) носять здебільшого
теоретичний характер, мають на меті забезпечити достатню кваліфікацію для
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професій з високими вимогами до рівня підготовки (медицини, стоматології,
архітектури), а також для подальших занять науковими дослідженнями. Їх
мінімальна тривалість – 3 роки в еквіваленті денного навчання.
Програми МСКО 6 (advanced research programmes) ведуть до
привласнення наукової кваліфікації в області дослідницької діяльності,
зокрема, ступені доктора або кандидата наук (інших звань). Ці програми
(аспірантура, докторантура) створені не лише для проходження курсів
стаціонарного навчання, а й для сучасних науково-дослідних робіт.
Рисунок 2.16 складено на основі досвіду різних країн і він виразно
демонструє, що особи з вищою освітою (типу А, В або після закінчення
аспірантури) переважно отримують дохід в 1,5-2 і більше рази, ніж особи без
такої. Тоді як особам з середньою освітою більш притаманний дохід на рівні
середнього в країні і нижче. Для прикладу розглянемо Фінляндію, система
вищої освіти і професійної підготовки якої визнана кращою за індексом
глобальної конкурентоспроможності. Серед 100% населення з вищої освітою
типу А 23,6% отримують дохід в 2 рази і більше середнього, 22,8% – в 1,5-2
рази вище середнього і лише 10,6% населення цієї категорії одержує дохід
наполовину менше середнього у країні. Тоді як серед осіб з повною середньою і
т .зв. після середньою не вищою освітою, навпаки, більше 58% отримує дохід
менше середнього і лише близько 10% – більше середнього в 1,5 і більше рази.
Значущість вищої освіти надзвичайно висока не лише для окремої особи,
а й для держави та суспільства. При наукових дослідженнях вимірювання її
ефективності зазвичай застосовують два основних підходи:
1) методи обчислення економічної ефективності освіти на основі редукції
праці (С.Струмилін, В.Жамін, Є.Жильцов, С.Костанян та ін.). Їх суть полягає в
практичному визначенні зовнішньої економічної ефективності освіти –
величини приросту національного доходу країни залежно від зростання
освіченості та кваліфікації працівників. Складність виникає при розрахунках
коефіцієнту редукції праці (зведення складної праці до простої) і частці освіти в
прирості кваліфікації працівників [235];
2) розрахунок економічної віддачі витрат на освіту (інвестиційного ефекту) на підставі калькуляції витрат і віддач (Г.Беккер, Т.Шульц, Фуллер, ін.).
При цьому здійснюється систематичне порівняння в універсальній грошовій
формі величин витрат і майбутніх вигод інвестування в освіту з метою
визначення їх економічної прибутковості, враховуючи альтернативні витрати.
Зокрема, в межах другого інвестиційного підходу проводились дослідження із розрахунку норми прибутковості (rate of return) для держави та особи .
Їх результати (Додаток Г) засвідчують високі норми прибутковості здобуття
особою університетського ступеня для неї та держави. При цьому здобутий
університетський ступінь відразу по отриманні середньої освіти гарантує
переважно наближені показники віддачі для особи та держави. Проте, якщо ця
особа старша 40 років, то норма прибутковості суттєво вища для неї особисто,
ніж для держави в цілому. Ймовірно, це обумовлено більш осмисленим та
зваженим здобуттям вищої освіти у другому випадку та визначеністю її
подальшого застосування в практичній діяльності.
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Останнє підтверджує слушність положення „навчання протягом життя”,
яке знаходилося у фокусі підвищеної уваги на конференції міністрів,
відповідальних за освітні процеси, і розглядалося в контексті Болонського
процесу (Лондон, травень 2007). За результатами конференції визначено, що
необхідність навчання впродовж життя є нагальною для сучасного суспільства і
що ключова роль в його забезпеченні належить вищим навчальним закладам.
Функціонування останніх повинно здійснюватись на умовах достатнього
фінансування, партнерських стосунків, зростаючого доступу до вищої освіти,
передбачати наукові дослідження, зв’язок з ринком праці, міжнародне
визнання, обґрунтовані навчальні плани та ефективне керівництво, що в
підсумку сприятиме покращенню якості вищої освіти.
Тому в сучасних умовах перед університетами постало завдання
збільшення надходжень коштів від організації неперервного навчання дорослих
на базі ВНЗ. З усіх західноєвропейських країн найбільший розвиток воно
отримало в Фінляндії, Норвегії, Великобританії, Франції. Наприклад, щороку
доходи ВНЗ Франції в даному випадку становлять 240 млн. дол., що займає
лише 10% ринку освітніх послуг для дорослих на післяшкільному рівні [236].
Водночас, міжнародна освітня спільнота нині зіштовхнулась з проблемою
забезпечення високої якості вищої освіти на фоні стрімкого зростання кількості
студентів (в т.ч. іноземних) в умовах дефіцитних бюджетних ресурсів.
Зростання кількості студентства переважно призводить до формування
більших обсягів задіяних фінансових ресурсів, про що свідчить динаміка
видатків на вищу освіту з державних і приватних джерел у відсотках до ВВП
протягом 1995-2005 років (рис. 2.18).
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Суттєве зростання цього показника відбулося у США, Данії, Польщі,
Ірландії, Японії, Словаччині. І лише в деяких країнах спостерігається неістотне
скорочення (Канада, Ірландія). Переважно загальні видатки розвинених країн
світу на вищу освіту складають 1-1,7% ВВП. В окремих державах (США,
Корея, Канада, Фінляндія) ці видатки становлять близько 2% і більше. Щодо
України, то в абсолютному, грошовому виразі 1,26% ВВП значно менше від
аналогічного показника промислово розвинутих країн. Тому зазначимо,
зважаючи на розвинуту мережу вітчизняних ВНЗ, що в Україні на
функціонування та розвиток вищої школи відводиться обмаль коштів.
Вищенаведені загальні видатки на вищу освіту порівняно з ВВП не дають
змоги охарактеризувати та співставити частки державного та приватного
секторів. Саме це співвідношення є вирішальним для визначення домінуючих
джерел формування фінансових ресурсів вищої школи. Тому розглянемо
видатки різних країн на вищу освіту у відсотках до ВВП в розрізі державних та
приватних джерел її фінансування (рис. 2.19).
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За даними рис. 2.19, приватні джерела фінансового забезпечення вищої
школи домінують насамперед у США, Кореї та Японії. В переважній решті
країн більша частина видатків на вищу школу покривається державними
коштами, хоча і підтримується приватними. Для Австралії характерна рівновага
державних і приватних фінансових ресурсів. Тоді як вагомість останніх
поступово посилюється у таких країнах як Польща, Нова Зеландія, Україна.
Окрім звичайного збільшення попиту на вищу освіту та дефіциту
бюджетних ресурсів, значний вплив на тенденцію зростання приватних коштів
у вищій школі зумовлюють ринкові умови господарювання. Серед них: поява
приватних ВНЗ та конкуренція з державними ВНЗ; процес інтернаціоналізації
здобуття вищої освіти; активізація діяльності фінансово-кредитних установ;
нові наукові, соціальні та економічні завдання перед ВНЗ; принцип розподілу
витрат на вищу освіту між здобувачами вигод від неї.
Всесвітній банк також рекомендував додатково фінансувати вищу освіту
з недержавних джерел, насамперед, за кошти студентів та їх родин.Як наслідок,
поступово підвищується або вводиться плата за навчання у ВНЗ більшості
розвинених країн світу (Додаток Д.1, Д.2). Показник середньорічної вартості
навчання у 2006 р. (рис. 2.20) виразно демонструє такі загальні тенденції:
- як правило, навчання у приватних ВНЗ завжди дорожче, ніж у
державних. В більшості випадків це дозволяє забезпечити якість навчального
процесу та інфраструктуру ВНЗ на високому рівні (за деякими винятками в
країнах пострадянського простору);
- США, Японія, Австралія, Туреччина, Корея – найдорожчі країни у сфері
вищої освіти;
- у деяких країнах плата за навчання символічна, а більша частина
видатків покривається державними коштами (Франція, Німеччина, Австрія, ін.);
- окремі країни дотепер відмовляються від платного навчання у ВНЗ,
вбачаючи вищу освіту не приватною послугою, а правом, яке держава повинна
надавати своїм громадянам на безоплатній основі і без виключень внаслідок
високих податкових навантажень (Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція).
Донедавна вища освіта була безкоштовною також у державних ВНЗ
Німеччини, яка вважається державою з соціальною орієнтованістю ринкових
відносин. Однак з січня 2005 р. кожен регіон Німеччини набув права самостійно вирішувати, чи є навчання у ВНЗ платним, і якщо так, то яка його
вартість. А вже у серпні 2005 р. банки ввели студентські кредити для фінансування навчання [239]. Тому з жовтня 2007 р. навчання платне в університетах 7 федеральних земель: Баварії, Баден-Вюртембергу, Північного Рейн-Вестфалію, Гамбурга, Гессена і Саара. Сума внеску, процедура оплати і пільги різні,
адже у кожній федеральній землі напередодні реформи був прийнятий власний
закон про вищу освіту. Середня вартість навчання складє 500 євро за семестр і є
більше символічною. Крім того, кожен студент зобов’язаний сплатити
семестровий внесок (100-150 євро) – на проїзний квиток, фінансування роботи
адміністрації і інших допоміжних служб ВНЗ. За підрахунками, за одне
півріччя у ВНЗ 5 федеральних земель поступили внески на загальну суму 340
млн. євро, які, за законом, спрямовуються на поліпшення якості навчання [240].
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Рис. 2.20. Середньорічна вартість* навчання у ВНЗ типу А **
* – розрахунок середньорічної вартості навчання здійснено в еквівалентних дол. США за
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В німецькій системі вищої освіти сформувалося збалансоване
трьохрівневе розмежування управлінських повноважень між центром,
суб’єктами федерації (землями) і безпосередньо освітніми установами.
Федеральний центр реалізує загальне керівництво освітою: Міністерство освіти
розробляє концепцію освітньої політики, визначає загальнонаціональні
юридичні рамки функціонування системи освіти, виділяє кошти на розширення
ВНЗ і створення сучасної інфраструктури. На рівні земель керівництво освітнім
процесом здійснюється земельними профільними міністерствами і стосується,
насамперед, фінансових і адміністративних питань. Політика федеральних
земель щодо вищої освіти кординується і узгоджується (зокрема в питаннях
тривалості навчання, канікул, змісту учбових програм, взаємного визнання
дипломів, форм і рамок автономії і самоврядування ВНЗ) основними керівними
органами системи освіти (Постійна конференція міністрів освіти і культури
земель Німеччини, Конференція ректорів учбових закладів Німеччини, Федеральна земельна комісія з планування освіти і розвитку досліджень, Науковою
радою). Організація і планування наукового і учбового процесів традиційно
входять в сферу компетенції самих ВНЗ. Нині їх повноваження істотно розширюються, що обумовлене прагненням до децентралізації управління і є одним із
завдань модернізації освіти в Німеччині. Місцеві органи влади поступово
передають ВНЗ рішення багатьох фінансових і адміністративних питань, зали-
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шаючи за собою загальну стратегічну відповідальність за сферу вищої освіти.
Тоді як федеральний уряд США, відповідно до десятої поправки до
Конституції США, не має права встановлювати єдиний загальнонаціональний
формат системи вищої освіти, визначати політику і навчальні програми ВНЗ.
Рішення з цих питань, а також щодо контролю і управління ВНЗ приймаються
на рівні окремого штату чи округу [242, с. 13]. Державне фінансування вищої
освіти здійснюється за трьома основними напрямами: надання фінансової
допомоги ВНЗ, студентам та фінансування наукових досліджень.
Однією з суттєвих вимог отримання коштів федерального уряду є так
зване „зустрічне фінансування”, яке передбачає обов’язкове виділення штатом
аналогічного (принаймні, не меншого) обсягу коштів, як і з федерального
бюджету, а також централізований контроль федерального уряду за їх
використанням. Тому в окремих штатах існує навіть індивідуальний податок на
фінансування ВНЗ, що здешевлює вартість навчання у суспільно-державних
закладах штату (publіc unіversіtіes) для його резидентів [243, с. 37].
Водночас Федеральний уряд США забезпечує майже 75% усієї
фінансової допомоги студентам для оплати навчання у вигляді стипендій,
грантів, податкових пільг їм або їх родинам. Значна частина федеральної
допомоги спрямовується до ВНЗ відповідно до категорійних програм допомоги,
регульованих підрозділами виконавчої влади штатів, а також через гранти
незалежних агентств уряду США як студентам, так і ВНЗ.
Типовий розподіл джерел фінансування державних освітніх установ у
США наступний: плата за навчання – 19%; федеральний бюджет – 22%; бюджет
штату – 36%; місцевий бюджет – 4%; приватні гранти, субсидії і контракти – 4%;
сторонні джерела фінансування, не пов’язані з основною діяльністю ВНЗ (доходи від капіталовкладень) – 1%; комерційна діяльність і послуги – 11%; інші джерела – 3%. У приватних ВНЗ значно вище частка від плати за навчання і менше –
з федерального бюджету і бюджету штату. У іншому джерела схожі [244].
Окрім конфедеративності управління, американську систему вищої освіти
серед інших вирізняє високий рівень автономії та ліберальне управління ВНЗ,
переважання приватного сектора вищої освіти. Однак дискусії про перехід
вітчизняних ВНЗ до децентралізованої структури розподілу бюджетних коштів
наразі передчасні, адже діюча система оподаткування та дотаційність місцевих
бюджетів не дає змоги останнім повною мірою забезпечити існуючі соціальні
видатки, не говорячи вже про додаткове навантаження.
Надання державних пільг та субсидій студентству практикується в
більшості розвинених держав (Додаток Д.3). При цьому міжнародним досвідом
напрацьовано: стипендії і гранти для оплати навчання; специфічні субсидії (для
забезпечення житлом, покриття транспортних чи медичних витрат, на соціальні
і рекреаційні цілі і навіть на навчання за кордоном); позики, кредити – можуть
надаватися державними і приватними структурами індивідуальним
отримувачам освітніх послуг; податкові кредити чи пільги.
Досить стримана система державних субсидій для студентів
Великобританії, Кореї, Японії, а найбільш розвинена і майже всеосяжна вона у
США. Фінансова допомога студентам у вигляді стипендій або грантів на нав-
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чання практикується у більшості країн, проте їх розмір і ефективність використання не завжди задовільні. Тому, наприклад, Австралія, Великобританія, Нова
Зеландія та інші країни надають перевагу студентським кредитам на пільгових
умовах. Грант може перетворюватися у позику за умов незадовільного навчання і навпаки (Голландія). Гранти (стипендії) і кредити на здобуття освіти мають
власні переваги та недоліки за низкою ознак, що представлені у табл. 2.14.
Таблиця 2.14
Порівняльна характеристика кредитів та грантів на здобуття вищої освіти*
Переваги
Кредит
Грант
Невелике –
кошти згодом
Бюджетне
повертаються або
навантадержава оплачує
ження
лише відсотки за
кредит
Показники

Доступ до
навчання

Розширюють

Можливість
отримання

Висока

Недоліки
Кредит

Грант

Існує ризик
Значне, оскільки
неповернення
виділяється повна сума на
незаможними верствами
умовах безповоротності
населення

Грантоотримувач, як
правило, має зобов’язання
Зумовлені певними
із подальшого працевлашособливостями
Розширюють
тування, високої успішменталітету (небажання
ності або грант надається
брати в борг)
лише в період низької
платоспроможності
Передбачає існування
За умов наявності
Висока
фінансових можлиінтелектуальних
востей держави та особи
здібностей в особи

* – розроблено авторами

Освітня система з чітко налагодженою схемою надання освітніх кредитів
дозволяє задовольнити освітні потреби особистості в умовах нестачі
бюджетних ресурсів. Також розширюються можливості вибору ВНЗ без
істотного обмеження вартості навчання, а платність навчання підвищує вимоги
до нього. Крім цього, активізується зворотній зв’язок між ВНЗ та ринком праці
і підвищується віддача освітнього процесу за рахунок особистої зацікавленості
студента, який навчається для наступного ефективного працевлаштування та
повернення кредиту. Вагома частка державних фінансових ресурсів може
скеровуватися безпосередньо ВНЗ. Державні субсидії (гранти, стипендії,
пільгові позики) є так званими „непрямими” державними трансферами для
функціонування вищої школи і їх частка в загальній сумі державних видатків
становить 25-40% в різних країнах.
Зазначимо, що світова практика розрізняє не просто ВНЗ державної та
приватної форм власності, а диференціює останні на урядово залежні та
незалежні відносно того, хто в кінцевому підсумку контролює даний ВНЗ. До
уваги беруться: право визначати загальну політику діяльності ВНЗ, призначати
його керівників і особливо співвідношення джерел фінансування. В урядовозалежному приватному ВНЗ державні установи оплачують роботу
викладацького складу або надають 50% і більше його коштів на основну
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функціональну діяльність. Відповідно, якщо приватний ВНЗ отримує менше
50% основних коштів, то вважається урядово незалежним [245].
Частка прямих державних видатків для ВНЗ державної форми власності є
переважаючою, за винятком Великобританії та Голландії, де вони відсутні. В
багатьох країнах практикується надання державних коштів також приватним
ВНЗ (Корея, США, Фінляндія, Японія, Швеція, Норвегія та ін). Не мають
державної підтримки приватні ВНЗ у Португалії, Словаччині, Туреччині,
Ірландії, Данії, Австралії, Україні. Зважаючи на вагомість ВНЗ у визначенні
політичних, соціальних, економічних, екологічних потреб суспільства уряди
більшості країн за об’єктом фінансування надають перевагу саме ВНЗ, а не
окремим представникам приватного сектору, яким є студентство (Додаток Д.4).
Розвиненими країнами світу нині переглядаються принципи фінансового
забезпечення ВНЗ, внаслідок чого державне фінансування ВНЗ поступово змінюється від деталізованих до узагальнених (блок-грантових, lump sum budget)
бюджетів. Блок-гранти виділяються відразу на 3-5 років наперед з можливостями перерозподілу коштів в межах статей витрат (викладацька діяльність,
адміністративні витрати та ін.) та створюють стабільну базу для планування
діяльності ВНЗ. При цьому повноваження із вирішення фінансових питань переходять на рівень ВНЗ, зростає його фінансова автономія та відповідальність
перед урядом і суспільством. Блок-грантове фінансування нині запроваджується навіть у Японії та Кореї, для яких традиційним було виділення коштів за
затратним принципом через узгодження з відповідним міністерством [246, с. 7].
Іншими методами фінансування ВНЗ можуть бути: щорічне кошторисне
фінансування шляхом покриття мінімально-необхідних витрат; цільове
контрактне фінансування окремих програм; гранти на підтримку або оновлення
основних фондів; фінансування за гнучкою схемою залежно від результатів, на
основі контрольних показників (кількість студентів), на конкурсній основі
(рейтинги); опосередковане фінансування (внесення студентами плати за
навчання коштами державних субсидій, ваучерне фінансування).
Також практикується контрактне фінансування для викладацьких або
дослідницьких послуг. ВНЗ можуть заключати контракти з місцевими органами
влади, приватними організаціями, міжнародними структурами щодо
специфічних програм підготовки спеціалістів, дослідницьких проектів різного
масштабу, організації та проведення різноманітних тренінгів і консультацій.
Масштабну діяльність розгорнув Світовий банк (СБ), який є
міжнародним інвестором вищої школи і забезпечує зовнішнє фінансування
освітніх програм. Освітня стратегія СБ спрямована на скорочення бідності в
глобальному масштабі шляхом сприяння економічному зростанню та інвестиціям у людський капітал. Вона передбачає такі основні елементи: мобілізація
та виділення ресурсів, генерування та поширення знань, аналіз освітньої
політики й впровадження її у практику, розширення організаційно-технічних
можливостей та зміцнення інституційної системи. Портфель СБ включає 10
млрд. дол. США, які фінансують 153 проекти, що реалізуються в 79 країнах.
Широкомасштабні освітні програми спрямовані на: реформування систем
оплати праці викладачів, покращення умов для надання послуг, постачання

111
навчальних посібників тощо. 50% усіх фінансових ресурсів націлені на потреби
початкової освіти, а майже 24% – на фінансування вищої освіти [247, с. 65]. В
Україні за кошти позики Світового Банку Міністерством освіти і науки
реалізується проект „Рівний доступ до якісної освіти в Україні”
Таким чином, фінансові ресурси ВНЗ розвинених країн світу надходять за
трьома великими групами джерел: державні, приватні та міжнародні.
Використовуються фінансові ресурси на оплату вартості підготовки фахівців,
виконання НДДКР, окремих проектів та контрактів тощо. Кошти можуть
скеровуватися у ВНЗ державної форми власності, урядово-незалежні та
урядово-залежні ВНЗ приватної форми власності (рис. 2.21).
Джерела фінансування ВНЗ

державні

приватні

міжнародні

- блок-гранти ВНЗ;
- фінансування ВНЗ на конкурсній
основі, залежно від результатів, на основі
контрольних показників або кошторисів,
- цільове фінансування;
- опосередковане фінансування ВНЗ
(субсидії студентам для оплати навчання,
ін.)

- кошти осіб чи їх родин
(власні або позичені);
- контрактне фінансування
(кошти
інших
приватних
суб’єктів,
фірм,
місцевих
органів влади тощо);
- спонсорська
допомога,
благодійні внески, ін.

- позики або гранти
міжнародних організацій
(банк розвитку, СБ);
- двостороння допомога
за програмами кооперації;
- кошти міжнародних
неурядових організацій, ін.

ВНЗ державної
форми власності
Урядово-залежні
ВНЗ приватної
форми власності
Незалежні ВНЗ
приватної форми
власності

Рис. 2.21. Джерела фінансування ВНЗ у розвинених країнах світу*
* – розроблено авторами

Таким чином, фінансово-економічні відносини з розподілу та
використання фінансових ресурсів у вищій школі розвинених країн світу
відбуваються переважно на традиційні цілі функціонування та розвитку ВНЗ.
Тоді як відносини формування фінансових ресурсів ВНЗ наділені
специфічними властивостями і ознаками в різних країнах, зокрема: блокгрантове, децентралізоване та проектне фінансування ВНЗ; цільові державні
субвенції ВНЗ приватної форми власності; нормативно-індивідуальне
фінансування шляхом надання субсидій, грантів або ваучерів на навчання
особам; банківське кредитування ВНЗ.
Взаємовизнання дипломів, узгоджування стандартів освітніх програм,
можливості дистанційного навчання посилюють міжнародну конкуренцію у
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вищій школі, що знаходить своє вираження у суттєвих надходженнях фінансивих ресурсів з-за кордону. США, наприклад, заробляють на навчанні іноземних
студентів близько 15 млрд. дол. щорічно [248, с. 103], адже зі 2,729 млн.
студентів, які навчаються за кордоном, 590 тис. (22%) обрали саме цю країну.
Іншими лідерами із залучення іноземних студентів є Велика Британія (11%),
Німеччина (9,5%), Франція (8,7%), Австралія (7,6%). Навчання іноземних
студентів зазвичай значно дорожче, наприклад, в Англії освіта для студентів із
ЄС коштує близько 2 тис. дол. США за рік, для решти – в кілька разів більше. В
Україні вартість навчання для іноземних громадян встановлено не менше як 1
500 ум. од. еквівалентних дол. США на рік на основному факультеті та 2 500
ум. од. на рік при навчанні в аспірантурі [249].
Австралія пропонує одержати якісну англомовну вищу освіту в два рази
дешевше, ніж аналогічну у США. Тому представники близьких країн (Малайзії,
Тайваню, Китаю) використовують можливість здобути сучасні знання та
суттєво зекономити, а країна-надавач знань близько 10% ВНП отримує з цієї
сфери. Частка студентів із Китаю та Індії, серед тих, що навчаються за
кордоном, становить відповідно до 14,5% та 5%. Незважаючи на слабкість національної системи освіти, ці країни Азії проводять активну державну політику,
адже їх найбільш здібні громадяни отримують вищу освіту на високому рівні за
кордоном, щоб згодом втілювати набуті знання на батьківщині.
Привабливість української вищої освіти для іноземних студентів є
швидше потенційною, ніж фактично існуючою. Загальний контингент
іноземних студентів у 201 ВНЗ України у 2008/09 навчальному році становив
42,8 тис. осіб із 133 країн світу, але переважно це представники країн Азії та
СНД. За офіційними даними, надання освітніх послуг 40,8 тис. іноземцям на
умовах контрактів з оплатою за навчання дозволило ВНЗ отримати 70 млн.
доларів США, а також забезпечити місцем роботи 4 тис. викладачів [197].
Разом з тим, такий доволі скромний показник кількості іноземних
студентів (1,3% від загальної кількості студентів, що навчаються закордоном) –
одне зі свідчень недостатньої конкурентоспроможності вітчизняної вищої
школи. Тому як один із кроків для збільшення контингенту іноземних
студентів, ВНЗ має право здійснювати вільний вибір мови навчання для них,
хоча для реалізації цього права, на нашу думку, необхідно сформувати як
мінімум групи іноземців по 10-15 осіб з можливістю долучення вітчизняних
студентів, особливо для англо-, німецько-, польськомовних занять.
В цілому Україною укладено 146 міжнародних угод про співробітництво
в галузі освіти і науки з 70 країнами світу. Продовжується реалізація 33
спільних з європейськими університетами проектів TEMPUS, що фінансуються
Європейською Комісією. В рамках
програми Партнерство ERASMUS
MUNDUS на 2009/10 навчальний рік відібрано 9 консорціумів європейських
університетів і університетів „третіх країн”, до яких увійшли 6 українських
університетів. В рамках діяльності цих консорціумів близько 100 українських
студентів та викладача пройдуть стажування в європейських університетах.
За різними оцінками, за кордоном навчається до 35 тис. українських
студентів „на приватній, державній основі, за грантами” [250]. Даний показник
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охоплює навчальні програми обміну між університетами, приватні ініціативи,
програми культурного обміну та стипендії для навчання й наукових
досліджень. Між університетами України та інших країн укладено близько 150
угод для обміну студентами, який, зазвичай, відбувається на платній основі (за
деяким виключенням для найбільш обдарованих). Культурні обміни – це
поєднання навчання та роботи, або просто робота, або участь у волонтерському
русі на користь країни перебування („AU Paіr”, „Work Experіence”). Щодо
третьої можливості, то зараз в Україні діє багато закордонних програм, які
надають гранти або стипендії різних держав для здобуття освіти.
З метою комплексного дослідження соціальної спрямованості фінансовоекономічних відносин у вищій школі розвинених країн світу було проведено їх
порівняльний аналіз за низкою показників (табл. 2.15.1, табл. 2.15.2).
Ранжування країн здійснено на основі даних Звіту про глобальну
конкурентоспроможність за показником „Вища освіта і професійна підготовка”.
Країни-лідери освітньої сфери спрямовують значні фінансові ресурси для
нарощення освітнього рівня населення, внаслідок чого частка осіб з вищою
освітою віком 25-65 років у них перевищує 30% (в Україні – 23%).
Частка державних видатків на вищу школу суттєво відрізняється: від
34,5% у США, 47,8% у Австралії і 66,9% у Великобританії до 90% і вище у
таких країнах як Фінляндія, Норвегія, Австрія. В більшості країн (за винятком
Голландії, Швеції, Бельгії та Німеччини) темпи росту державних видатків на
вищу освіту перевищували темпи росту чисельності студентства. Однак,
матеріали міжнародної конференції „Вища освіта в часи економічної кризи:
виклики та можливості” (Копенгаген, 28-30 червня 2009 р.) засвідчили суттєвий
вплив фінансово-економічної кризи на сферу освіти. Зокрема, „Сполучені
Штати, Великобританія, Ірландія та Іспанія будуть вимушені істотно скоротити
обсяг державних видатків, аби впоратися із покриттям державного боргу.
Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія перебуватимуть у відносно
кращій ситуації завдяки меншій сумі державного боргу. Натомість північні
країни, Швейцарія та Корея швидше за все не зазнають істотного скорочення
видатків на освіту”. Серед можливих наслідків для університетів було виділено:
зниження приватних інвестицій в освітній сектор поруч зі зменшенням
державних видатків; зростання цін на навчання до максимуму; зменшення
кількості контрактів між наукою та бізнесом; ті ВНЗ, що успішно
урізноманітнюють власні фінансові джерела, розглядатимуться державою як
такі, що не потребують додаткового державного фінансування [251].
Суттєво збільшився доступ до вищої школи порівняно з 2000 р.:
зростання від 5% у Голландії та Фінляндії до 19% у США та 25% у Австралії.
Найбільш витратним є здобуття вищої освіти у США, Канаді та Швейцарії
(більше 20 тис. дол. США), середній ціновий діапазон (10-15 тис. дол. США)
встановився у Фінляндії, Німеччині, Франції, Великобританії, тоді як навчання
в українських ВНЗ коштує в 8-13 разів менше. При цьому витрати на основну
навчальну діяльність у зарубіжних ВНЗ становлять близько 60%, а 40%
спрямовується на науково-дослідну роботу студентів.
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Таблиця 2.15.1
Показники соціальної спрямованості фінансово-економічних відносин у вищій школі розвинених країн світу *
Показники

Країна

Фінляндія
Данія
Швеція
Ісландія
США
Бельгія
Швейцарія
Канада
Норвегія
Голландія
Австралія
Франція
Австрія
Велика
Британія
Німеччина
Польща
Україна **

Темп росту дер- Ймовірність вступу особи до Річні видатки на навчання одного студента
Частка
Частка
Темп росту
Темп росту
жавних видатків ВНЗ типу А (співвідношення
Структура, %
населення у державних
державних
приватних
Рейтинна вищу освіту кількості абітурієнтів ВНЗ і
віці 25-65 видатків на видатків на
видатків на
випускників середньої
Всього,
Супутні
гове
до зміни кільОсновна
Науковороків, що
заклади
заклади вищої заклади вищої
школи),
%
дол.
видатки
місце
кості студентів
навчальна
дослідна США
має вищу
вищої
освіти у 2005 р. освіти у 2005 р.
(транспорт,
у 2005 р.
діяльність
діяльність
освіту, % освіти, % (2000 р. = 100%) (2000 р. =100%)
2000 р.
2006 р.
їжа, житло)
(2000р.=100%)

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
16
17

35
35
31
30
39
32
30
47
33
30
33
26
18

96,1
96,7
88,2
91,2
34,7
90,6
х
55,1
96,7
77,6
47,8
83,6
92,9

114
115
111
170
132
101
133
105
117
110
115
106
129

162
161
155
307
111
113
х
134
х
114
130
113
255

110
114
95
120
104
96
105
х
103
94
111
102
137

71
52
67
66
43
х
29
х
67
53
59
х
34

76
59
76
78
64
35
38
х
67
58
84
х
40

61,66
0,06
х
х
51,93
х
х
76,55 12,03
64,59
2,69
60,00
66,79
7,57
63,64
0,54
62,79
0,01
65,46
4,49
63,80
5,98
67,36
0,74

38,28
х
48,07
х
11,42
32,73
40,00
25,63
35,82
37,20
30,05
30,22
31,91

12285
14959
15946
9474
24370
11960
21734
20156
15552
13883
14579
10995
14775

18

30

66,9

148

153

126

47

57

57,70

7,77

34,54 13506

21
34
43

24
18
23

85,3
74,0
63,4

102
193
247

131
135
х

98
139
156

30
65
х

35
78
65

57,51
87,27

4,93
0,02
х

37,56 12446
12,70 5593
1530
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Таблиця 2.15.2
Показники соціальної спрямованості фінансово-економічних відносин у вищій школі розвинених країн світу *
Показники Видатки на заклади вищої
освіти (типу А і В), % ВВП

Частка сту- Частка сту- Структура видатків
Рівень безробіття в країні
дентів, що дентів, що закладів вищої освіти
отримують користуюСеред
Серед
Прямі державні Прямі державні Непрямі дерстипендії
ться
осіб з
осіб з
видатки
видатки
жавні видатки
або держа- державним Поточні, Капітальні, Загальний, вищою вищою
Державні Приватні
Разом
державним
приватним
та платежі в
вні гранти пільговим
видатки видатки
%
%
%
освітою освітою
закладам вищої закладам вищої
приватний
на нав- кредитом,
типу В, типу А,
освіти, %
освіти, %
сектор, %
чання, %
%
%
%

Країна

Фінляндія
Данія
Швеція
Ісландія
США
Бельгія
Швейцарія
Канада
Норвегія
Голландія
Австралія
Франція
Австрія
Велика
Британія
Німеччина
Польща
Україна **

Структура загальних державних видатків
на вищу освіту, %

1,67
1,64
1,46
1,12
1,01
1,18
1,45
1,42
1,31
1,01
0,78
1,15
1,23

0,06
0,06
0,19
0,11
1,89
0,06
х
1,15
х
0,27
0,83
0,19
0,06

1,73
1,69
1,64
1,23
2,90
1,24
х
2,56
х
1,28
1,62
1,33
1,30

75,5
69,2
68,1
69,7
68,3
36,2
89,6
84,1
54,7
x
67,7
86,7
75,9

7,4
х
4,8
7,2
8,2
48,6
5,4
0,4
2,7
x
х
5,5
5,3

17,1
30,8
27,1
23,1
23,5
15,2
5,0
15,5
42,6
27,7
32,3
7,9
18,8

16,6
25,8
10,3
х
14,9
15,2
2,2
11,5
10,9
х
14,7
7,9
16,8

х
5,0
16,8
23,1
8,6
х
0,2
2,8
31,7
х
17,7
х
х

95,8
96,6
95,7
95,4
87,3
96,9
91,2
95,9
90,1
95,5
90,2
88,4
92,3

4,2
3,4
4,3
4,6
12,7
3,1
8,8
4,1
9,9
4,5
9,8
11,6
7,7

6,2
3,3
5,1
1,7
4,1
7,0
3,4
5,3
2,6
3,4
3,8
7,4
4,1

4,0
3,4
4,5
х
3,4
3,6
х
4,4
х
2,5
2,5
4,4
1,9

3,4
3,1
4,1
х
2,3
3,9
2,7
3,8
1,8
2,3
2,2
5,6
2,9

0,90

0,45

1,35

х

74,2

25,8

12,3

15,5

95,2

4,8

3,8

2,2

2,2

0,94
1,17
1,47

0,16
0,41
0,76

1,09
1,58
2,23

79,8
x
95,2

1,1
x
х

19,1
1,6
4,8

14,1
1,1
33,8

5,1
х
0,1

91,5
87,8
90,9

8,5
12,2
9,1

9,9
11,9
6,4

5,0
х

4,7
5,0

х – показник відсутній або невідомий
* - складено авторами на основі [252] ** - розраховано авторами для України за 2007/08 навчальний рік

2,17
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Порівняння державних видатків розвинених країн на вищу освіту
відносно частки ВВП засвідчило достатньо високий показник України (1,47%),
зважаючи на 1,42% в Канаді, 1,45% в Швейцарії і 1,01% в США. Проте
фактичні номінальні значення обсягу валового внутрішнього продукту України
є меншими в десятки разів, що і зумовлює відповідне фінансування цієї сфери.
Тому суттєве зростання державних фінансових надходжень у вищу школу
можливе за умови піднесення економіки країни в цілому, що збільшить
податкові та інші надходження до Держбюджету для їх подальшого розподілу
на соціальні цілі. Подібна ситуація зі структурою видатків ВНЗ, яка вказує на
9,1% капітальних видатків вітчизняних університетів. Однак їх невеликий
абсолютний розмір (1,242 млрд. грн. в масштабах цілої країни) не дає змоги
досягнути реального оновлення матеріально-технічної бази.
Таким чином, аналіз соціальної спрямованості фінансово-економічних
відносин у системі вищої освіти розвинених країн світу засвідчив прагнення
України дотримуватися високих стандартів соціального забезпечення у вищій
школі. Це демонструють такі показники, як частка державних фінансових
ресурсів на вищу освіту відносно ВВП (1,47%); переважання державних
надходжень у вищу школу відносно приватних (63,4%); випереджаюче
зростання державних фінансових ресурсів порівняно з ростом чисельності
студентства; висока частка осіб, що отримують державні стипендії (33,8%) та
ін., що в цілому дозволило Україні лише за один рік піднятися на 10 сходинок в
рейтингу Глобальної конкурентоспроможності за параметром оцінки „Вища
освіта і професійна підготовка”.
Проблеми низьких абсолютних розмірів державного фінансування вищої
школи в Україні, посилені фінансовою кризою, обумовлюють необхідність
реформування вітчизняного механізму фінансового забезпечення вищої освіти з
врахуванням кращого світового досвіду в цій сфері. Зокрема, йдеться про
надання більшої фінансової та адміністративної самостійності ВНЗ шляхом
переходу від щорічного кошторисного до блок-грантового фінансування,
розширення доходів ВНЗ від позабюджетної діяльності, розвиток кредитних
відносин, здійснення заходів із підвищення доступу населення України до
вищої освіти з врахуванням принципу розподілу витрат між отримувачами
вигод від неї, посилення співпраці з країнами-лідерами освітнього простору.
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
3.1. Антикризові заходи фінансового регулювання вищої освіти в
Україні
Міжнародна спільнота у 2009 році зіштовхнулася з багатовимірною
фінансово-економічною кризою, що спричинила суттєве падіння і вітчизняної
економіки. Відповідно, механізм фінансового забезпечення вищої школи
повинен відповідати новітнім потребам та адаптуватися до фінансових
можливостей суспільства. Тому, зважаючи на негативні прояви кризи на
економіку держави в цілому, нагальною необхідністю є розробка системи
антикризових заходів фінансового регулювання вищої освіти в Україні, які
будуть спрямовані на недопущення впливу економічного спаду на громадян,
що бажають здобути вищий освітній рівень, та на систему вищих навчальних
закладів, основним завданням яких для збереження та примноження наукового
потенціалу нині слід вважати протистояння фінансовим ризикам та їх
наслідкам шляхом ефективного управління фінансовими ресурсами.
Зазначимо, що проблеми фінансової кризи розглядаються на найвищих
рівнях міжнародного співтовариства. Згідно основного сценарію прогнозу
ООН, у 2009 році відбудеться зниження темпів зростання світового валового
продукту, скорочення доходу на душу населення, спад виробництва,
спостерігатиметься нестійкість валютних курсів та цін на сировинні ресурси, а
також подальше ослаблення потоків капіталу в країни, що розвиваються.
Значно сповільниться економічне зростання в СНД як наслідок загального
спаду і зниження цін на сировинні ресурси для найбільших країн (Казахстану,
Росії і України). У всьому регіоні очікується зниження виробничих інвестицій і
споживчого попиту [257, с. 7]. Негативні наслідки за 2009 р. для України
демонструють оприлюднені Державним комітетом статистики основні
макроекономічні показники. Порівняно з аналогічним періодом 2008 р., спад
промислового виробництва становив 21,9%, інвестиції в основний капітал
скоротилися на 43,7%, експорт товарів та послуг – на 45,1%, а реальний
наявний дохід населення – на 9,9% [258].
Вітчизняні науковці визначили, що комплекс викликів Україні пов’язаний
із: глибокою депресією основних секторів економіки, викликаною насамперед
різким звуженням зовнішніх ринків збуту; втратою стабільності банківської
системи через наростання кризи ліквідності в умовах відсутності дієвої
політики підтримання останньої; нестабільністю курсу гривні у зв’язку з
дисбалансом попиту та пропозиції на валютному ринку та високим рівнем
девальваційних очікувань економічних суб’єктів; утрудненням фінансування
бюджетних видатків через значно більше, ніж прогнозоване, падіння
макроекономічних показників; перманентною втратою дієвості політики
держави через глибоку політичну кризу та розбалансування діяльності гілок
законодавчої, виконавчої влади та монетарної політики (Національний банк);
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помітною делегітимізацією політики держави через невпинне погіршення
якості життя та зростання на цьому підґрунті соціальної напруженості [259].
Для „запобігання небезпеці глибокого і глобального спаду
рекомендується вживання масштабних, узгоджених на міжнародному рівні
заходів із фінансового стимулювання, з ефектом взаємного посилення”.
Зокрема, „у довгостроковому плані необхідно збагатити зміст програм з
розвитку, додавши в них активні заходи по інвестиціях і розвитку технологій, з
метою диверсифікації економік цих країн і зменшення ступеня їх залежності від
експорту обмеженого числа сировинних товарів і сприяння досягненню
ключових цілей розвитку, вирішення проблем, пов’язаних зі зміною клімату, і
досягнення цілей, сформульованих в Декларації тисячоліття. Це вимагає
значних засобів для державних інвестицій в інфраструктуру, виробництво
харчових продуктів, освіту, медицину і поновлювані джерела енергії” [257].
В Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи зазначено, що
„головним є те, щоб економічне поновлення відбулося якомога швидше, але
необхідно також у той же самий час, щоб система соціального захисту
компенсувала результати економічної рецесії”. Одним з важливих кроків
держав-членів Ради Європи для протистояння економічним та соціальним
викликам, породженим фінансовою кризою, є інвестування у людські ресурси,
які визнаються визначальним фактором економічної, соціальної й
демократичної стабільності. Тому „Асамблея закликає Постійну Конференцію
європейських міністрів з питань освіти наглядати за тим, щоб політика в галузі
освіти враховувала ці виклики” [260]. Таким чином, серед множини заходів
Європейське співтовариство чітко звернуло увагу урядів на освітню політику.
За результатами організованої ЮНЕСКО Всесвітньої конференції „Нова
динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку” (липень, 2009 р.)
задекларовано: „Ніколи в історії не було так важливо інвестувати у вищу
освіту, яка є основною силою для створення інклюзивного та різноманітного
суспільства знань, та сприяти дослідженням, інноваціям і творчості… Як
стратегічний імператив для всіх рівнів освіти, як основа для дослідження,
інновації і творчості, вища освіта повинна бути справою відповідальності і
економічної підтримки усіх заінтересованих сторін, особливо урядів. У
розширенні доступу вища освіта повинна переслідувати одночасно цілі
рівності, відповідності і якості”.
До того ж, „державам-членам, працюючи у співпраці з усіма
зацікавленими сторонами, необхідно розробляти політики і стратегії на
системному та інституційному рівнях для підтримки, і, якщо можливо,
збільшення інвестицій у вищу освіту для того, щоб підтримувати якість і
рівність та заохочувати диверсифікацію як надання вищої освіти, так і засобів
фінансування” [261].
Програмою антикризових дій Уряду Російської Федерації на 2009 рік
задекларовано, що „криза – це не привід відмовитися від довгострокових
пріоритетів модернізації країни. Така робота буде активізована і прискорена.
Будуть підтримані найважливіші інноваційні процеси, включаючи підвищення
енергоефективності економіки. Інвестиції в людський капітал – освіту і
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охорону здоров’я – будуть ключовим пріоритетом бюджетних витрат” [262].
На думку вітчизняних експертів, зокрема, Я.Жаліло, „антикризові дії
мають формувати необхідні структурні зрушення, що створюватимуть
адаптаційне середовище та дозволять вже найближчим часом генерувати
підвалини економічного зростання на основі національних конкурентних
переваг” [259].
На нашу думку, саме система вищої освіти здатна стимулювати
економічне зростання та посилити конкурентні переваги України у світовій
спільноті за умови паралельного здійснення кроків із створення підґрунтя для
економічного пожвавлення. Водночас, такі здобутки передбачатимуть граничну
реалізацію особистісних здібностей, адже криза посилює відповідальність
кожної людини за своє майбутнє і стимулює підвищення самозайнятості.
Розглянемо корективи, що вноситиме макроекономічна фінансова криза в
функціонування та фінансове забезпечення системи вищої освіти України з
позиції суб’єктів, від яких надходять фінансові ресурси.
Основним завданням фінансового забезпечення в бюджетній політиці
нині вважаємо не зменшення обсягів фінансування ВНЗ порівняно з попереднім
періодом. Проте, розраховані прогнозні показники (шляхом застосування
методу екстраполяції тенденцій фінансового забезпечення ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації за загальним фондом з врахуванням демографічних змін та
наслідків реформування системи середньої освіти) свідчать про високу
ймовірність дефіциту фінансових ресурсів за загальним фондом Держбюджету
України (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Прогнозні показники фінансових потреб ВНЗ ІІІ-ІV р.а. для
підготовки фахівців з вищою освітою за державним замовленням та видатків
загального фонду Державного бюджету України на ці цілі *
* – розроблено авторами
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З іншого боку, експерти прогнозують, що за результатами 2009/10
навчального року ВНЗ можуть втратити близько 25% студентів контрактної
форми навчання [263], а відповідно і фінансових надходжень.
Труднощі в промисловості спричинили низку звільнень та зменшення
доходів серед осіб, які репрезентують середній клас в Україні та є фактичними
платниками освітніх послуг для своїх дітей. З іншого боку, міністерством
освіти і науки України наголошується, що інвестиції в освіту найефективніші,
тому воно лобіюватиме „збільшення держзамовлення на підготовку кадрів з
вищою освітою за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями навіть в умовах
фінансово-економічної кризи” [197].
Крім зазначених деструктивних явищ в економіці, нині суттєвий вплив на
вищу школу мають також негативні демографічні тенденції. Зокрема, спад
народжуваності в 1990-х роках зумовлює скорочення контингенту випускників
в загальній середній школі, що аналогічно відіб’ється у вищій школі.
Зокрема, у 2008 році завершили 9-ий клас 543,6 тис. випускників (96,9%
від 2007 р.). Проте у 2009 р. кількість випускників 9-го класу складала лише
57,8% випускників 2008 р. та 56,0% від випуску 2007 р.
Перехід загальної середньої школи на 12-річний освітній цикл зумовлює
у 2010 р. відсутність випуску з 9-го класу. Для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації це
матиме наслідком прогнозоване зменшення прийому випускників 11-х класів
практично вдвічі у 2011 р. та їх повну відсутність у 2012 р. (рис. 3.2). А вже у
2010 році відбулося зменшення кількості випускників старшої школи з 415,6
тис. осіб до 387,2 тис. осіб (на 28,4 тис. осіб, 6,8%).
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Рис. 3.2. Чисельність і прогноз випуску учнів з повною
середньою освітою [264]
Примітка: Вісь Х – рік випуску, в дужках – клас, в якому навчалися учні на початок
2007/2008 навчального року.

Розглянемо негативний вплив фінансових та демографічних чинників на
фінансове забезпечення вищої освіти, ґрунтуючись на запропонованому підході
з виділенням таких основних функціональних зв’язків як „держава – ВНЗ”,
„держава – особа” та „особа – ВНЗ” (табл. 3.1) [265].

121
Таблиця 3.1
Ймовірні загрози у зв’язку з макроекономічною кризою
для системи вищої освіти України *
Функціональний
зв’язок

Держава – ВНЗ

Держава – особа

Особа – ВНЗ

* – розроблено авторами

Ймовірні загрози для системи вищої освіти
- скорочення мережі приватних ВНЗ (чи обсягів підготовки у них);
- вимушене укрупнення ВНЗ державної форми власності;
- скорочення державного фінансування стратегічних програм
розвитку вищої школи та проектів
з міжнародного
співробітництва;
- підвищення вимог до якості проведення навчально-наукового
процесу у ВНЗ з боку відповідних контролюючих органів;
- невизначеність в тарифікації комунальних послуг у зв’язку з
коливаннями валютного курсу та суттєвою енергозалежністю
України, що негативно впливатиме на формування адекватної
вартості підготовки фахівця, зокрема, її передбачуваність;
- зменшення обсягів діяльності ВНЗ матиме наслідком скорочення
кількості їх працівників, що спричинить зростання кількості
безробітних осіб, для соціальної та професійної адаптації яких тоді
слід передбачати фінансові ресурси у фондах Державних центрів
зайнятості;
- зменшення обсягів державного фінансування у зв’язку зі змінами
на ринку праці та дефіцитом Державного бюджету України, що
матиме наслідком скорочення доступності вищої освіти;
- скорочення державного фінансування пільг для студентів (проїзд
у громадському транспорті, відвідування культурних заходів, ін.);
- затримки або невиплати стипендіального забезпечення;
- падіння попиту на нових випускників ВНЗ зумовлене широкою
пропозицією на ринку праці вже досвідчених фахівців;
- скорочення кількості студентів контрактної форми навчання у
зв’язку з погіршенням платоспроможності населення, що
автоматично означатиме зменшення надходжень фінансових
ресурсів до ВНЗ ;
- погіршення якості навчального процесу у ВНЗ у зв’язку зі
зменшенням дохідної частини кошторису ВНЗ, що насамперед
торкнеться фінансування інфраструктурних одиниць ВНЗ,
стимулювання професорсько-викладацької праці, згортання
наукових та інших програм;
- ймовірний пошук додаткового заробітку працівниками та
студентами ВНЗ негативно відобразиться на їх основних
функціональних обов’язках;
- перерозподіл потенційних абітурієнтів платної форми навчання зі
сфери вищої освіти в професійно-технічну, що матиме наслідком
зниження освітнього рівня населення України в цілому та кількості
задіяних у вищу школу високопрофесійних фахівців;
- затримки або неможливість оплати наданих освітніх послуг
студентами контрактної форми навчання;
- підвищення вартості навчання (в т.ч. через інфляцію);
- зменшення міжрегіональної міграції студентів.
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Очевидними найбільш загрозливими наслідками для фінансового
забезпечення системи вищої освіти в даному випадку, на нашу думку, будуть:
- по-перше, певне згортання масштабів діяльності мережі ВНЗ,
проблеми з навантаженням професорсько-викладацького складу та можливі
скорочення цих та інших категорій працівників ВНЗ;
- по-друге, погіршення фінансового стану ВНЗ у зв’язку зі зменшенням
контингенту студентів, що навчалися як за кошти спеціального, так і загального
фондів Держбюджету;
- по-третє, скорочення доступності вищої освіти в Україні через фінансове підґрунтя, що є суттєвою соціальною загрозою, оскільки доволі високу
вартість освітніх послуг спроможні самостійно оплатити лише представники
середнього та заможного класу. Слід враховувати, що в умовах світової
економічної кризи фінансова спроможність нечисленного середнього класу
українців (17,6% за дослідженнями Центру Разумкова у 2008 р. [266]) зазнає
суттєвого зменшення, що посилить диспропорції між вартістю здобуття освіти
та фінансовими можливостями громадян.
Водночас, можна стверджувати, що проблема українських реалій полягає
не у вартості освітніх послуг, а у недостатній сформованості потужного
середнього класу населення, який здатний понести подібні витрати, зважаючи
на властиву їм систему цінностей та рис, в якій вища освіта займає центральне
місце поруч із наявністю інших морально-психологічних якостей (самоповага,
терпимість, законослухняність, прагнення добробуту за рахунок власної праці,
упевненість у собі і своїх силах, прагнення до професійної самореалізації,
громадянська активність, прихильність до демократичних цінностей і
готовність їх захищати та ін.) і матеріальних ознак (наявність стабільного доходу, заощаджень, комфортного житла, предметів тривалого вжитку, страхових
полісів та роботи, що відповідає кваліфікації та відповідно оплачується).
Таким чином, деструктивні явища у фінансовому забезпеченні вищої школи
в Україні можуть бути зумовлені негативним синергетичним ефектом від хвилі
демографічного спаду, ймовірним погіршенням платоспроможності населення та
дефіцитом бюджетних фінансових ресурсів. При цьому очевидно, що не можна
допускати призупинення процесів розвитку вищої школи, адже вони є
стратегічними перевагами для країни. Тому нагальною необхідністю є реалізація
низки антикризових фінансових заходів на макрорівні, дія яких повинна бути
спрямована на досягнення в коротко- та середньостроковій перспективі таких
цілей як: мінімізація дефіциту фінансових ресурсів загального фонду
Держбюджету України в частині видатків на підготовку фахівців, створення умов
для максимального наповнення коштами спеціального фонду зі збереженням при
цьому соціальної орієнтації та доступності в системі вищої освіти (табл. 3.2).
Ключова роль в антикризовому фінансовому регулюванні належить
державним органам влади, адже в їх компетенції безпосередні важелі впливу як
на мережу ВНЗ, так і на задіяних у функціонування вищої школи фізичних та
юридичних осіб. При цьому більшість нововведень певною мірою потребує
законодавчого ухвалення шляхом внесення змін у діючі законодавчонормативні акти або затвердження нових.
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Таблиця 3.2
Антикризові заходи фінансового регулювання вищої освіти в Україні *
Група
заходів
1

Антикризовий макрофінансовий інструментарій в системі вищої освіти

2
Здійснювати видатки в обсягах, не менших як у попередньому році з подальшим
наближенням до передбачених законодавством норм (не менше 180 студентів у
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в розрахунку на 10 тис. населення України)
Скасувати преференції для усіх категорій абітурієнтів в системі зовнішнього
незалежного оцінювання знань для забезпечення рівного доступу до вищої освіти
Виділяти кошти на придбання засобів телекомунікаційних технологій для
пільгових категорій абітурієнтів для навчання в системі дистанційного навчання,
яка менш затратна порівняно з навчанням на денній формі у ВНЗ, що є більш
раціональним, ніж позбавляти державного фінансування осіб з високим рівнем
знань
Залучати до навчання в систему професійно-технічної освіти осіб з пільгових
категорій, не зарахованих за загальним конкурсом до ВНЗ. Отримавши кваліфікацію молодшого спеціаліста, вони зможуть продовжити навчання у вищій школі
Фінансові
Переглянути частку державних видатків для їх перерозподілу в бік збільшення за
заходи
програмами навчання в аспірантурі без відриву від виробництва
Скоротити бюджетне фінансування адміністративних витрат та не
першочергових проектів
Надати ВНЗ право розміщувати тимчасово вільні фінансові ресурси на
депозитних рахунках
Розробити організаційно-фінансові механізми для внутрішнього запозичення
ВНЗ фінансових ресурсів. Наприклад, щомісяця визначена частка заробітної
плати або стипендії перераховується на банківський депозитний рахунок.
Внаслідок ефекту накопичення значної суми коштів, з банком укладається
договір на додаткову відсоткову ставку, дохід за якою отримує ВНЗ на власні
цілі функціонування або розвитку.
Виділити ВНЗ державної форми власності додаткові асигнування на фінансування комунальних послуг у зв’язку із підвищенням цін на енергоносії з 01.01.2009р.
Надавати особам державні пільгові 3% довгострокові кредити на здобуття вищої
освіти. Розробити чіткий порядок повернення коштів до державного бюджету та
надати ВНЗ державної форми власності можливостей співпраці з банківським
сектором. Забезпечити розповсюдження даної інформації для охоплення
максимально можливої кількості осіб, які отримали середній бал, але не
потрапили на державне фінансування і не спроможні самостійно оплачувати
навчання.
Кредитувати здобуття вищої освіти банківським сектором, за якого у
держбюджеті передбачаються кошти лише на сплату відповідних пільг банкам
Кредитні
для зменшення їх відсоткових ставок для кредитоотримувачів. Варто
заходи
диференціювати державну пільгу згідно пріоритетних напрямів підготовки
фахівців за державним фінансуванням
Запровадити короткострокові (на 1-3 роки) низько відсоткові кредити для
студентів контрактної форми навчання ВНЗ усіх форм власності
Надати право ВНЗ самостійно залучати кредитні фінансові ресурси для покриття
нестачі за захищеними статтями витрат. Створити відповідний Державний
стабілізаційний фонд в цих цілях, або дозволити ВНЗ залучати кошти із
виділених та невикористаних на кредитування студентів, або розширити
повноваження ВНЗ для співпраці з банківським сектором

124
Продовження таблиці 3.2
1

Організаційні
заходи

Податкові
заходи

2

Підтримка ВНЗ органами місцевого самоврядування та регіональної влади: виділення
будівель та приміщень під навчальні корпуси та об’єкти інфраструктури ВНЗ (гуртожитки,
їдальні, бібліотеки, бази відпочинку, ін.), допомога в оновленні МТБ, надання житла або
довгострок. цільових кредитів на придбання житла для викладачів, передбачення житлових
субсидій, співфінансування культурно-масових і спортивно-оздоровчих заходів та ін.
Допомога для студентів: персональна підтримка (стипендії, цільове фін-ня); доплати до
академічних стипендій студентським сім’ям; закупівля продуктових наборів для студентівсиріт; дотації на проїзд у транспорті, ін.
Розробити та реалізувати державні та регіональні програми підтримки, що передбачають
курси перепідготовки, стажування, тимчасову зайнятість та інші заходи соціальної та
професійної адаптації для випускників ВНЗ
Стимулювати самозайнятість шляхом надання матеріальної та податкової підтримки
молодіжним підприємницьким ініціативам, адже саме молодь володіє високим рівнем
професійної мобільності, інтелектуальної активності та здоров’я
Реалізовувати розроблені інноваційно-інтелектуальні продукти і продукувати їх на
замовлення підприємств
Здійснювати оптимізацію мережі ВНЗ шляхом: укрупнення ВНЗ за ринкової необхідності та
академічної і суспільної підтримки; об’єднання філіалів та відокремлених структурних
підрозділів; добровільного об’єднання кількох ВНЗ з метою виконання дослідн. проектів
міжнар., націон. або регіон. рівнів; закриття збанкрутілих приватних ВНЗ з вирішенням
питання переводу їх студентів до державних ВНЗ
Здійснювати підтримку студентів контрактної форми навчання за допомогою: укладання
додаткових договорів щодо надання відстрочки платежів, певних зни-жок, поетапної
оплати і продовження навчання; переведення їх із очної на заочну або дистанційну форму
навчання, де вартість навчання суттєво менша; надання академічної відпустки з правом
наступного поновлення у ВНЗ протягом 3 р.
Встановити квоти в державних структурах для прийому молодих спеціалістів з наданням
гарантій збереження робочого місця на певний строк. Приватні підприємства можна
стимулювати шляхом звільнення від нарахування внесків на обов’язкове державне
соціальне страхування на заробітну плату молодих спеціалістів, які працюють за фахом,
протягом перших трьох років їх праці
Забезпечити формування законодавчого підґрунтя для фінансування дистанційного
навчання за кошти Державного бюджету України
Засновувати дорадчі органи у ВНЗ із представників бізнес-структур
Тимчасово запровадити цільові направлення на працевлаштування в державні структури за
трудодефіцитними спеціальностями в сільську місцевість для випускників ВНЗ, що
навчалися за кошти загального фонду Держбюджету, за умови їх самостійного не
працевлаштування за спеціальністю протягом 3 міс. після закінчення ВНЗ. Якщо вказана
особа відмовляється працювати за направленням, то повинна повернути кошти, витрачені на
її підготовку у ВНЗ
Зважаючи на зростання пропозиції висококваліфікованої праці, посилити відповідальність
працівників сфери вищої освіти при підтвердженні проявів корупції, хабарництва,
зловживання посадовим становищем. Додатково розповсюдити інформацію в
студентському середовищі про попередження хабарництва із зазначенням номерів
телефонів довіри відповідних правоохоронних органів.
Запровадити пільги для суб’єктів господарювання, які надають бази для проходження
практики студентами ВНЗ, за умови, що їх чисельність складала 10% і більше від
загальної кількості працівників підприємства. Пільгою може бути, наприклад, зменшення
на 1-3% ставки податку на прибуток фірми в даному місяці.
Переглянути норми оподаткування ВНЗ приватної форми власності в сторону їх
зменшення або прирівнювання до державних ВНЗ
Звільнити від оподаткування передачу матеріально-технічних цінностей з балансів
суб’єктів господарювання для ВНЗ
Надати пільги при оподаткуванні доходів осіб, поєднуючих роботу з навчанням

* – розроблено авторами

125
Зазначимо, що вже у липні 2009 р. для підтримки молоді в умовах кризи
та надання можливості продовжити навчання на державному фінансуванні,
урядом України було прийняте рішення відновити обсяги державного
замовлення на підготовку спеціалістів, магістрів та докторантів на рівні
минулого року, хоча ще у квітні передбачалося їх скорочення [267].
Водночас, як і будь-яке явище, фінансова криза матиме певні позитивні
ефекти, серед яких найбільш значимим вважаємо появу стимулу у студентів
отримати дійсно високий рівень знань у ВНЗ, а не просто диплом про здобуття
вищої освіти. До інших ймовірних позитивів, на нашу думку, можна віднести:
- посилення ринкової активності ВНЗ із пропагування власних переваг
для потенційних студентів та пошуку додаткових фінансових ресурсів, в тому
числі від міжнародних інвесторів та представників бізнесу внаслідок виявлення
більш значимих для бізнес-середовища ділянок;
- закриття непрофільних спеціальностей у ВНЗ, філіалів та низки ВНЗ з
неякісним рівнем надання освітніх послуг та необхідність реального
покращення якості навчання та надання супутніх послуг у решти ВНЗ;
- „природній відбір” як кращих студентів для навчання за державним замовленням, так і більш стійких ВНЗ в науково-освітній та фінансовій площині;
- зростання попиту серед населення на здобуття другої вищої освіти,
програми дистанційного, короткострокового навчання та перепідготовки.
Відзначимо такий позитивний наслідок як підвищення попиту громадян
України на здобуття другої (або наступної) вищої освіти, що
здійснюватиметься на платній основі. Її перевагами для особи, на нашу думку,
можна вважати: чітку мотивацію при обранні спеціальності та протягом
навчання, систематизацію знань, розширення кола знайомих серед
практикуючих спеціалістів в даній сфері, можливості більш успішного
працевлаштування, а, відповідно, і майбутнього доходу. Для багатьох здобуття
другої вищої освіти стане вагомою сходинкою до вирішальних змін в
професійній та особистісній самореалізації. Для ВНЗ надання таких освітніх
послуг позитивно відобразиться на надходженнях фінансових ресурсів. В
цілому також очевидно, що відповідність актуальним потребам ринку праці
позитивно впливатиме і на забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки [268, с. 106].
Як один зі шляхів подолання негативних проявів фінансової кризи та
демографічної ями у вищій школі нині активно пропагується ідея укрупнення
ВНЗ в контексті оптимізації їх мережі. На пострадянському просторі подібні
процеси паралельно відбуваються у Російській Федерації, Казахстані, а у Грузії
завершились ще 2 роки тому. В розвинених країнах Заходу також
спостерігаються процеси злиття, поглинання, інтеграції ВНЗ, тобто фактично
вони теж укрупнюються.
Тому з метою ґрунтовного дослідження можливостей подолання
негативних проявів фінансових та демографічних чинників у вищій школі
шляхом укрупнення ВНЗ нами було розкрито основні причини, виявлено
потенційні перешкоди та спрогнозовано наслідки даного процесу [269], що
узагальнено на рис. 3.3.
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Економія бюджетних коштів

Надмірна
кількість ВНЗ

Покращення якості вищої освіти

Міжнародна
практика

Задекларовані причини

Розвиток
регіону
Демографічні
тенденції

ПРОЦЕС ОПТИМІЗАЦІЇ ВНЗ В УКРАЇНІ

Завдання
створення укрупнених регіональних університетів з метою
посилення наукової та інноваційної складових їх діяльності

Позитивні ефекти
- можливість більш цілеспрямованого фінансування
необхідних в регіоні освітніх,
науково-дослідних,
технологічних проектів;
- концентрація зусиль кількох
об’єднаних спецфондів ВНЗ
дозволятиме придбати більш
вартісне
обладнання
для
проведення науково-дослідних та лабораторних робіт.

Перешкоди:
- законодавчі
- економічні
- суспільні

Негативні ефекти
- згортання конкурентних
відносин та монополістичні
прояви
освітньо-наукової
діяльності ВНЗ в деяких
регіонах,
- ускладнення управління
крупними
новоутвореними
структурами;
- зневажання історичним
розвитком ВНЗ в деяких
регіонах

Ключова передумова: забезпечення ВНЗ фінансовими
ресурсами для поточної діяльності та здійснення
масштабних фінансових видатків на цілі розвитку системи
вищої освіти

Рис. 3.3. Переваги та недоліки процесу укрупнення ВНЗ в Україні *
* – розроблено авторами

Правовим поштовхом для інтенсифікації даного процесу в Україні став
Указ Президента України „Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в
Україні”, яким Кабінету Міністрів України було поставлено завдання
„забезпечити вдосконалення протягом 2009-2010 років мережі ВНЗ державної і
комунальної форм власності, створення укрупнених регіональних університетів
з метою посилення наукової та інноваційної складових їх діяльності” [270].
Таким чином, відразу слід виокремити такі обмеження в процесі
укрупнення ВНЗ: йдеться про ВНЗ державної та комунальної форм власності;
укрупнення відбуватиметься за регіональною, а не галузевою ознакою;
основною метою приймається посилення наукової та інноваційної діяльності
ВНЗ.
Отже, на основі проведеного дослідження спробуємо виділити (табл. 3.3)
також інші досить дискусійні причини проведення даної реформи та їх
доцільність.
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Таблиця 3.3
Причини укрупнення ВНЗ в Україні *
Причина

Обґрунтування реалістичності вказаних причин

Зокрема, середня кількість студентів у ВНЗ становить в Словенії 8 тис. осіб, в Іспанії 22 тис., в Італії 23 тис., а в Україні лише 6,7 тис.
осіб. Однак „показовим прикладом укрупнення можна вважати недавнє злиття двох відомих університетів у Великобританії – Vіctorіa
Міжнародна
Unіversіty of Manchester і UMІST в єдиний Unіversіty of Manchester, який нині став найбільшим ВНЗ у країні. Як саму процедурі злиття,
практика
так і структурі майбутнього єдиного університету, включаючи адміністративні процеси, управління, фінанси, логістику, факультети,
кафедри, викладачів, курси, наукові дослідження – все це обидва університети обговорювали і опрацьовували кілька років” [271].
Нині в Україні функціонує 350 ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, з яких 242 – державної форми власності. При цьому 37% з них мають
Надмірна
кількість ВНЗ, середньорічний контингент студентів до 4000 осіб, 35% – від 4000 до 8000 осіб, 18% – від 8000 до 12000 осіб і лише близько 10% ВНЗ
здатні щорічно надавати освітні послуги більше, ніж 12 000 осіб. З логічної точки зору, процесу укрупнення в горизонтальній площині
причому з
мали б підлягати насамперед ВНЗ з найнижчою кількістю студентів. Уваги державних структур з контролю за якістю потребують також
малою або
недостатньою 1005 філіалів ВНЗ. Щодо 553 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (коледж, технікум, училище), то послідовним кроком вбачається їх подальша
кількістю сту- вертикальна інтеграція до ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за умови відповідності спеціалізації для забезпечення принципу наступності
дентів у них навчання та підвищення ефективності вищої школи в цілому.
Вони пов’язані зі зменшенням чисельності потенційних абітурієнтів і студентів та переходом на 12-річне навчання у загальній середній
школі. Як наслідок, знижується конкурс на навчання у вищій школі та ймовірно скоротяться так звані бюджетні місця. Однак
Демографічні
демографічне скорочення відбувається відносно повільно, тому і укрупнення ВНЗ слід проводити поступово. До того ж, з 2001 р.
тенденції
народжуваність в Україні почала поволі зростати і насьогодні цей показник знаходиться орієнтовно на рівні 1996 р., що свідчить про
відновлення в перспективі кількості студентства.
Відбудеться внаслідок усунення дублюючих напрямів підготовки фахівців в регіоні (шляхом злиття подібних кафедр, факультетів),
Покращення об’єднання матеріально-технічної бази окремих ВНЗ та концентрації зусиль їх науково-педагогічних колективів над спільними проекякості вищої тами. Оскільки зникне інститут сумісництва для професорсько-викладацького складу ВНЗ на мезорівні, то це матиме наслідком
зменшення джерел доходів для них і необхідності направлення власних зусиль в наукову сферу (в тому числі підготовку молодих науосвіти
ковців) та залучення грантів на дослідження. Суттєва передумова – створення у ВНЗ системи фінансової мотивації для викладачів.
Вказана причина досить вагома і водночас малоймовірна, оскільки фактично заощадити можна на заробітній платі адміністративноуправлінському персоналу внаслідок укрупнення організаційної структури закладу. Адже за кошти загального фонду Державного
Економія
бюджетних бюджету України реально фінансується лише частина заробітної плати працівникам ВНЗ згідно навантаження, стипендії студентам та
частка за оплату комунальних послуг. Переважно усі видатки розвитку провадяться за кошти спеціального фонду, які прирівняні до
коштів в
бюджетних, а фактично зароблені власними силами ВНЗ. Тому в даному випадку можна погодитись, що концентрація зусиль кількох
умовах
об’єднаних спеціальних фондів дозволить придбати більш вартісне обладнання для проведення науково-дослідних та лабораторних
фінансової
робіт. Крім того, нові масштаби діяльності сприятимуть залученню фінансових ресурсів від зовнішніх, в т. ч. міжнародних, донорських
кризи
організацій (Інститут відкритого суспільства, гранти в рамках програм Україна – НАТО, транскордонного співробітництва, ін.).
Об’єднані за регіонально-територіальною ознакою під єдиним організаційно-адміністративним управлінням, нові ВНЗ здатні активніше
брати участь в соціально-економічному розвитку регіону з більш цілеспрямованим фінансуванням необхідних проектів освітнього,
Розвиток
науково-дослідного, технологічного характерів. Відзначається також „розширення географії науки та освіти в країні, тобто розширення
регіону
охоплення молодого покоління вищою освітою, оскільки переважно молодь надає перевагу навчанню вдома” [272].
* - розроблено авторами
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Зважаючи на досвід укрупнення ВНЗ в Російській Федерації, відмітимо
ще одну латентну причину реформування з позиції державних органів влади –
„…труснути систему вищої освіти. На той момент вона була закостенілою і
багато в чому інерційною. Можливо, це і непогано, але проводити будь-які
перетворення в такій ситуації нереально. Спроба диференціювати учбові
заклади, виділивши і підтримавши лідерів, серйозно сколихнула вузівську
громадськість” [273].
Процес реалізації укрупнення ВНЗ в Україні може зіштовхнутися з
низкою перешкод законодавчого, фінансово-економічного та суспільного
характеру. Розглянемо їх детальніше:
1) насьогодні відсутнє чітке законодавчо-нормативне підґрунтя у вигляді
розроблених підходів до об’єднання ВНЗ. Ключові питання стосуються:
процедур визначення суб’єктів, які прийматимуть рішення щодо доцільності
укрупнення ВНЗ в регіоні; вибору базового ВНЗ; обрання нового керівництва
ВНЗ та обсяги його повноважень; принципів формування нових структурних
підрозділів та масштабів їх діяльності; гарантій не зниження кількості місць для
здобуття вищої освіти за державні кошти та багато інших;
2) спад промисловості, проблеми фінансово-кредитної системи,
зростання безробіття та соціальної напруги потребують сконцентрованої уваги і
допомоги уряду, в тому числі фінансової. Тому на фоні економічних труднощів
в державі можливим є другорядне відношення до процесу укрупнення ВНЗ, що
надзвичайно негативно відіб’ється у майбутньому внаслідок недостатньої
прорахованості усіх кроків. Таким чином, нинішній період для радикального
реформування вищої школи важко визнати оптимальним.
3) суттєві зміни у вищій школі повинні опиратися на широку суспільну
підтримку.
Дотримання
цієї
умови
забезпечить
найкоротший
трансформаційний період та мінімальний опір незацікавлених суб’єктів. Тобто,
йдеться про першопочаткову необхідність формування позитивного
суспільного бачення щодо укрупнення мережі ВНЗ в Україні, адже громадяни
повинні бути зацікавлені у реформах і поінформовані про їх перебіг. При цьому
особливий підхід та роз’яснення необхідні досить консервативній академічній
спільноті, від сприйняття якої значно залежить подальше розповсюдження
інформації та безпосередній рівень підтримки або протидії нововведенням. При
інтеграції самодостатніх та сталих творчих колективів ймовірними є проблеми
психологічного, кваліфікаційного та фінансового неузгодження. Ускладнити
ситуацію можуть „протести міністерств, в підпорядкуванні яких сьогодні
знаходиться немало ВНЗ, і інтриги навколо процесу об’єднання, які часто
зводяться до питання, хто посяде у вузі головну посаду” [274].
Якщо ж рішення про необхідність укрупнення ВНЗ буде прийняте, то у
вищій школі матимуть місце певні взаємопов’язані ефекти. Найбільш
прогнозованим з них вбачається згортання конкурентних відносин та
виникнення монополістичних проявів у освітній та науковій діяльності в
регіонах, де було декілька ВНЗ. Звичайно, даний ефект з категорії негативних,
оскільки втрата ринкових стимулів не сприятиме якісним змінам у
новоутворених структурах. А за відсутності можливостей вибору серед
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конкуруючих ВНЗ споживачі будуть змушені звертатися саме до великих
регіональних ВНЗ.
В деяких регіонах, наприклад, у Волинській області, укрупнення не уявляється доцільним взагалі, зважаючи на історичний розвиток двох державних
ВНЗ, тобто традиційно гуманітарне спрямування у Волинському національному
університеті ім.Лесі Українки та інженерно-економічний профіль навчання у
Луцькому національному технічному університеті [275, с. 37].
З іншого боку, ускладниться ефективність управління такою крупною
структурою. Труднощі можуть виникнути на ґрунті мікроклімату в колективі,
пріоритетності наукових шкіл, організаційних, господарських, фінансових,
наукових та інших аспектах діяльності ВНЗ. Тому надзвичайно важливо
створити таку конструктивну систему менеджменту, яка б в своїй діяльності
об’єктивно та неупереджено керувалася визначеними стратегічними
пріоритетами, враховувала необхідність інвестиційно-інноваційного розвитку
та націлювалась на посилення співпраці з бізнес-середовищем.
Однак найсуттєвішим завданням процесу укрупнення ВНЗ експертами
розглядається покращення якості вищої освіти. Проаналізуємо цю перспективу
більш ґрунтовно. Законом України „Про вищу освіту” розрізняються поняття
„якість вищої освіти„ як сукупність якостей особи з вищою освітою, що
відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну
спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і
матеріальні потреби, так і потреби суспільства та „якість освітньої діяльності”
як сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає
її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або
(та) суспільства.
Проте важко не погодитися також з тим, що „достатньо часто кажуть про
якість освіти, маючи на увазі якість навчання” [276]. Адже на практиці,
перевіряючи рівень отриманих студентством знань, умінь та навичок, можна
визначити якість навчання у ВНЗ. Тоді як про якість освіти особи свідчить
рівень виконання нею професійних функцій при певному терміні адаптації на
робочому місці. При цьому очевидно, що якість освіти особи має пряму,
формоутворюючу залежність від якості навчання у ВНЗ. Звідси висновок, що
для підвищення якості вищої освіти слід вдосконалювати саме якість навчання
у ВНЗ шляхом покращення його умов. Тому нині йдеться про змістовне
навантаження знань, ступінь кваліфікації та фахової віддачі професорськовикладацького складу, рівень матеріально-технічної бази та інфраструктури
ВНЗ. Кожна з цих важливих складових прямо чи опосередковано може
розглядатися у фінансовій площині, оскільки:
- доступ до новітнього інформаційного простору відбувається
здебільшого на платній основі (друковані та інтернет-публікації, участь у
конференціях, ін.);
- на професійній зацікавленості викладача позначається матеріальна
оцінка затрачених ним зусиль, виражена розміром його заробітної плати. За
сучасних умов оплати праці педагоги нерідко змушені шукати додаткових
заробітків (репетиторство, сумісництво, ін.), що може негативно впливати на
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основну зайнятість внаслідок дефіциту часу і психологічного незадоволення;
- матеріально-технічна база та інфраструктура переважної більшості ВНЗ
в Україні застаріли, не відображають дійсних потреб викладачів і студентів та,
відповідно, не можуть забезпечити комфортних умов для надання та здобуття
вищої освіти. Змінити ситуацію можуть капітальні вкладення в розвиток та
розбудову ВНЗ.
Таким чином, тези про можливість економії бюджетних фінансових
ресурсів навіть за умови укрупнення ВНЗ є ефемерними, оскільки для
реального зростання якості навчання у вищій школі необхідно, насамперед,
суттєво збільшити надходження фінансових ресурсів принаймні за вказаними
напрямами. До того ж, новий „розподіл влади зможе працювати лише в умовах
стабільної системи з відносною забезпеченістю ресурсами. Інакше дана модель
може призвести до різкого конфлікту” [277].
Нині можна виділити дві групи суб’єктів, від яких в практичному
діапазоні функціонування ВНЗ залежать обсяги фінансових надходжень, – це
приватні споживачі платних освітніх послуг та держава в особі профільних
міністерств, що визначають обсяги та фінансують здобуття освіти в межах
державного замовлення. Саме тому сьогодні в своїй діяльності ВНЗ
намагаються відповідати їх вимогам та очікуванням, мало враховуючи запити
ринку праці. В умовах довготривалого бюджетного недофінансування
університети були змушені нарощувати обсяги платних послуг, приймаючи на
навчання студентів навіть з недостатніми знаннями. Тому до тих пір, поки ВНЗ
зацікавлені в абітурієнті як в інвесторі, сумнівно очікувати суттєвої економії
бюджетних фінансових ресурсів від адміністративної реорганізації процесу
навчання.
Водночас, за будь-яких умов, передувати процесу укрупнення ВНЗ
повинні ґрунтовна оцінка якості навчального процесу у діючих ВНЗ та їх
філіалах, ретельне вивчення можливостей об’єднання у кожному регіоні за
вертикальним і лише згодом горизонтальним принципом, широке обговорення
в академічних та громадських колах. Важливо зберегти позитивні ринкові
ефекти, не допустити монополістичних проявів в діяльності ВНЗ регіонів,
гарантувати новоутвореним структурам соціальну орієнтованість через
широкоформатне державне фінансування. Вносити зміни в законодавство задля
мінімізації ризиків потрібно на деталізованій комплексній основі. Міністерству
освіти і науки України за погодженням з іншими державними органами слід
розробити Порядок створення і діяльності таких ВНЗ або детально прописати
його у новому проекті Закону України „Про вищу освіту”, дотримуючись
логічності, поетапності та взаємопов’язаності усіх заходів із реорганізації.
Отже, прагнучи підвищення якості освіти та навчання у ВНЗ з
посиленням при цьому науково-інноваційної складової, слід заглибитись в
розуміння їх суті та зосереджуватись на забезпеченні ВНЗ фінансовими
ресурсами як для поточної діяльності, так і для здійснення масштабних
видатків розвитку за принципом „шматка пирога” Л.Ерхарда. Без підтвердженої
капіталовкладеннями повноцінної державної пріоритетності вирішення даного
питання далі залишатиметься лише декларуванням цілей, завдань, розробкою
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програм, шаблонною звітністю тощо. І лише після якісних змін у державному
усвідомленні та підтримці вищої школи можна буде мотивувати представників
бізнесу також вкладати фінансові ресурси у цю сферу.
Таким чином, істотна комерційна відкритість системи вищої освіти
України посилює загрозливий вплив фінансово-економічних ризиків. Виклики
для держави нині полягають, насамперед, в збереженні студентського
контингенту як у бюджетному, так і у платному сегментах вищої школи, чого
можна досягнути за допомогою невідкладного успішного застосування
антикризового макрофінансового інструментарію. Важливо при цьому, щоб
поступово заповнювалися фінансові прогалини та нарощувалися обсяги
фінансових ресурсів у Державному бюджеті за загальним фондом разом із
наданням більших фінансових повноважень ВНЗ для формування спеціального
фонду шляхом розширення їх можливостей та посилення відповідальності за
власне функціонування та забезпечення належного рівня стійкості
фінансування як передумови стабільної діяльності та розвитку ВНЗ.
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3.2. Методичні підходи до оцінки та забезпечення стійкості системи
фінансування ВНЗ
Механізмом фінансового забезпечення вищої освіти в умовах СОРЕ
передбачено виконання вищим навчальним закладом надзвичайно важливої
функції – єднання інтересів осіб, які бажають здобути вищу освіту, та
стратегічних соціально-економічних цілей держави, яка реалізує їх через
фінансове підґрунтя мережі державних ВНЗ. На рівні ВНЗ дія даного механізму
виражається через встановлений порядок управління фінансами закладу, тобто
систему фінансового менеджменту. Тому цілком погоджуємось, що останній є
„системою принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень,
пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів
підприємства і організацією обороту його грошових коштів” [278, с. 7].
Керуючись ст. 22 Закону України „Про вищу освіту”, основною метою
діяльності ВНЗ є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої
освіти, підготовка фахівців для потреб України. Управління фінансовими
ресурсами ВНЗ також повинне сприяти досягненню даної поставленої мети,
зокрема, налагоджувати ці умови у фінансовому вимірі. При цьому, на нашу
думку, головним завданням фінансового менеджменту ВНЗ є забезпечення
стійкості системи фінансування ВНЗ, що слід здійснювати за допомогою
методів, інструментів та важелів механізму фінансового забезпечення.
Вищезазначене актуалізує необхідність розробки теоретико-методичних засад
забезпечення стійкості системи фінансування ВНЗ [279].
Вибір саме стійкості системи фінансування як основного прагнення у
фінансовому менеджменті ВНЗ серед інших важливих задач обумовлений, на
наш погляд, особливостями управління даною бюджетною інституцією,
комплексністю даного поняття та його визначальністю в загальній позиції
закладу. Адже, по-перше, згідно законодавства ВНЗ державної форми власності
фінансується з державного бюджету і внаслідок свого функціонування повинні
покривати понесені витрати. По-друге, лише фінансово стійкий ВНЗ здатний на
стратегічній основі зміцнювати власну конкурентну позицію, в поточній
діяльності ефективно формувати фінансові ресурси за рахунок різноманітних
джерел, успішно їх нарощувати та продуктивно використовувати, управляти
ризиками, ін. По-третє, виражена залежність ВНЗ від двох основних джерел
фінансування, якими є видатки загального фонду Держбюджету на підготовку
фахівців з вищою освітою та кошти студентів контрактної форми навчання,
вказує на ймовірні фінансові труднощі закладу у випадку суттєвих змін у
одному або в обох з цих фінансових блоків.
Під стійкістю системи фінансування вищого навчального закладу
будемо розуміти такий стан системи фінансового забезпечення ВНЗ, який
відображає фінансову спроможність ВНЗ безперебійно та в повному обсязі
виконувати взяті на себе зобов’язання із надання освітніх та/або інших послуг
при відсутності, попередженні або нейтралізації впливу фінансових
дестабілізаторів.
У фінансовій практиці розрізняють нижню та верхню межі фінансової
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стійкості. Для ВНЗ нижня межа означатиме дефіцит фінансових ресурсів для
відшкодування понесених витрат, втрату платоспроможності та здатності до
саморозвитку у фінансовому аспекті. Однак про абсолютну фінансову
залежність ВНЗ державної форми власності не йдеться, оскільки брак
фінансування насамперед означатиме погіршення якості навчання у ВНЗ.
Тоді як верхня межа стійкості системи фінансування для ВНЗ державної
форми власності також навряд чи досяжна, оскільки достатньо тривалий період
вони функціонували з мінімальним покриттям фінансовими ресурсами лише
видатків споживання. Тому отримані додаткові фінансові ресурси доцільно
спрямовувати на подолання утворених прогалин в забезпеченні потреб
стратегічного розвитку, на заходи із підвищення соціальної і науководослідницької функції ВНЗ, а не на створення надмірних запасів (резервів).
На нашу думку, існує необхідність в кількісному вимірі оцінити ступінь
ефективності трансформування фінансових ресурсів, що дозволятиме методика
дослідження стійкості системи фінансування ВНЗ. Пропонована методика
матиме важливе значення в практичній діяльності багатьох задіяних у
функціонування вищої школи сторін, зокрема:
- керівництво ВНЗ володітиме фактичними та прогнозними даними про
стан фінансування закладу в контексті його стабільності та передбачуваності,
що дозволятиме вчасно скорегувати його фінансову політику;
- державні органи влади матимуть можливість об’єктивно оцінити
ситуацію з фінансовим забезпеченням конкретного ВНЗ для впровадження
відповідних заходів. Особливої важливості зазначені дані набуватимуть при
прийнятті рішень щодо доцільності або недоцільності укрупнення окремих
ВНЗ, надання статусу національного ВНЗ, збільшенні обсягів державного
фінансування на підготовку фахівців, виділенні фінансових ресурсів для
видатків розвитку тощо;
- існуючі та потенційні інвестори вищої школи з бізнес-середовища на
основі отриманої інформації про рівень стійкості ВНЗ можуть схвалювати
рішення про налагодження партнерських зв’язків, укладання договорів про
співпрацю тощо;
- абітурієнти неупереджено обиратимуть ВНЗ, орієнтуючись на рівень
наявного фінансового та соціального забезпечення студентів у ньому.
Методика дослідження стійкості системи фінансування ВНЗ, на нашу
думку, повинна включати:
1) розробку загальної математичної моделі динаміки процесу
фінансування ВНЗ. Оскільки фінансування у ВНЗ планове і поточне, то
динамічну систему слід моделювати і розглядати на окремих часових
проміжках. При цьому можливим є трансформування загальної моделі з метою
дослідження системи фінансування ВНЗ за умови виявлення додаткових
економічних сил або інших чинників впливу.
2) оцінку розв’язку системи фінансування досліджуваного ВНЗ, тобто
визначення стану фінансової системи в будь-який момент часу при заданому
темпі руху фінансів за допомогою математичного апарату теорії стійкості
динамічних систем та методу функцій Ляпунова, як одного із основних методів
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дослідження стійкості динамічних систем. До того ж, врахування умови
„зшивання” розв’язків у моменти надходження або витрачання фінансових
ресурсів дозволяє прогнозувати динаміку системи на майбутнє.
3) визначення рівня стійкості системи фінансування ВНЗ за
досліджуваний період.
В основу побудови моделі системи фінансування покладено метод
динамічних аналогій. При цьому певною мірою проводиться паралель з
законами динаміки щодо спеціально вибраної міри руху. Базовим показником є
кількість (обсяг) фінансових ресурсів x(t ) , які направляються на потреби ВНЗ,
або надходять до ВНЗ від фізичних і юридичних осіб. В якості міри руху
фінансів вибирається величина x (t ) , що означає похідну по часу від функції

x(t ) . Вибрану міру x (t ) будемо називати кількістю (темпом) руху фінансів.
Результат моделювання представлений у вигляді системи звичайних
диференціальних рівнянь, яка описує поведінку вектора фінансових ресурсів, і
яка задовольняє заданим гіпотезам відносно економічних взаємовідносин
суб’єктів фінансової системи. Припущення наступні:
1. На динаміку обсягу фінансових ресурсів діють економічні сили, які
впливають сумарно і здатні змінити динаміку в ту чи іншу сторону. При їх
дослідженні розрізнятимемо загальний та спеціальний фонди кошторису ВНЗ.
2. Має місце принцип незалежної дії економічних сил на фінансовий
потік. При цьому результат зміни кількості руху фінансів під дією сил
еквівалентний сумарній дії всіх „прикладених” до нього економічних сил.
3. Всі діючі на фінансовий потік економічні сили є в рівновазі. Для
кожного етапу фінансових вкладень існує „допустима динаміка” або запас
стійкості динамічної системи, тобто допустимі межі зміни динаміки фазового
вектора.
4. Використовується наступний закон: швидкість зміни кількості руху
фінансів пропорційна результуючій сумі всіх діючих економічних сил на
фінансовий потік.
Ідея використання саме цих гіпотез продиктована економічними
закономірностями процесу фінансування ВНЗ, а також повинна опиратися на
відповідні аналоги тверджень динаміки (ІІ закон Ньютона). І, завдяки цьому,
кожна економічна сила матиме фізичну розмірність швидкості руху фінансових
ресурсів в одиницю часу.
Для математичної побудови моделі системи фінансування ВНЗ необхідно
дослідити природу і характер активно діючих економічних сил, які породжені
суб’єктами даного процесу. Ці сили поділяються на такі основні групи: поточні
видатки ВНЗ, капітальні видатки ВНЗ, планові фінансові надходження до ВНЗ
та незаплановані фінансові надходження до ВНЗ. Розглянемо їх.
1. Економічні сили першої групи виникають внаслідок необхідності
здійснювати поточні витрати протягом періоду. Вони відображають фінансові
витрати ВНЗ протягом року за відповідними статтями, характеризуються
знаком „–” і мають вигляд:
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F j  ( x (t ) j  x  t   j  C j )
(3.1)
Перший доданок визначає величину систематичних поточних виплат ВНЗ
протягом року. Він показує потенційну здатність ВНЗ до виплат з врахуванням
можливості боргів та позик і пропорційний темпу виплат в часі, а  j – процент
погашення заборгованості згідно поточних виплат, тобто ступінь задоволення
потреби на матеріальні витрати. Параметр  j – це частота здійснення актів
оплати поточних платежів. Третій доданок C j має економічний зміст внесення
фінансових вкладень сумарно на всі поточні витрати згідно потреб у формі
крупних разових виплат.
Очевидно, що в цьому випадку максимальний вплив на систему
чинитимуть вагові коефіцієнти  j , які відображають періодичні поточні
видатки і тому матимуть набагато більші значення порівняно з сумами C j .
Тому можна вважати, що всі C j  0 і тоді формула (3.1) матиме вигляд:
F j  ( x (t ) j  x  t   j )
(3.2)
Просумуємо всі економічні сили, які впливають на систему в цьому
випадку:
n

n

n

 F j  ( x (t)  j  x(t )  j ) або
i 1

j 1

j 1

F1  ( x (t )1  x  t  1 )
n

n

(3.3)

n

де F1   Fj , 1    j , 1    j , j  1,9 .
j 1

i 1

j 1

Коефіцієнти  j відображають проценти погашення заборгованостей за
окремими дев’ятьма основними статтями поточних видатків (Додаток Є.1).
2. Друга група економічних сил виникає внаслідок необхідності ВНЗ
здійснювати капітальні витрати протягом періоду. Вони мають вигляд:
Fv  ( x (t ) v  x  t  v  Cv )
(3.4)
Просумуємо всі економічні сили, які впливають на систему в цьому
випадку:
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F2  ( x (t ) 2  x  t  2  x  t  C2 )
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(3.5)

n

де F2   Fv ,  2    v , C2   Cv , 2   v , v  1,4 .
v 1

v 1

v 1

v1

Коефіцієнти  v відображають відповідно проценти погашення заборгованостей за основними чотирма статтями капітальних видатків (Додаток Є.2).
3. До третьої групи належать сили, які характеризують планові
надходження фінансових ресурсів до ВНЗ (протягом року) з різних джерел за
відповідними статтями загального та спеціального фондів, тому мають додатнє
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значення.

Fk  x (t ) k  x  t  k  Ck .
(3.6)
Перший доданок означає величину систематичних поточних фінансових
надходжень протягом року. Він прямо впливає на запас фінансової стійкості
ВНЗ і пропорційний темпу надходжень в часі, а  k – це проценти погашення
заборгованостей юридичними та фізичними суб’єктами перед ВНЗ за
основними одинадцятьма статтями надходжень (Додаток Є.3). Третій доданок
(коефіцієнт Ck ) має економічний зміст внесення суб’єктами фінансових
ресурсів до ВНЗ, тобто характеризує обсяг крупних разових поточних
надходжень. Параметр k – це частота здійснення актів оплати вхідних
платежів у ВНЗ. Просумуємо всі економічні сили, які впливають на систему в
цьому випадку:
n

n

n

n

 Fk  ( x(t )  k  x(t ) k   C k )
k 1

k 1

k 1

або

k 1

F3  ( x (t ) 3  x  t  3  C3 )
n

n

n

(3.7)

n

де F3   Fk ,  3    k , C3   Ck , 3   k , k  1,11 .
k 1

k 1

k 1

k 1

4. Економічні сили четвертої групи відображають деякі інші додаткові
фінансові надходження ВНЗ (протягом року) внаслідок незапланованого
надходження фінансових ресурсів з різних додаткових джерел і є додатними :
Fd  x (t ) d  x  t  d  Cd .
(3.8)
Перший доданок характеризує величину систематичних поточних
фінансових надходжень протягом року. Він пропорційний темпу надходжень в
часі, а  d – проценти погашення заборгованостей юридичними та фізичними
суб’єктами перед ВНЗ за нижчевказаними групами економічних сил.
Коефіцієнт Cd означає внесення задіяними сторонами фінансових вкладень
(резервів) до ВНЗ у разовій формі, тобто характеризує обсяг разових крупних
надходжень до фінансових резервів установи. Параметр d – це частота
здійснення актів оплати вхідних платежів у ВНЗ. Просумуємо всі економічні
сили, які впливають на систему в цьому випадку:
n

n

n

n

 Fd  ( x (t )  d  x(t )v   C d )
d 1

d 1

d 1

F4  ( x (t ) 4  x  t  4  C4 )
n

n

n

або

d 1

(3.9)

n

де F4   Fd ,  4    d , C4   Cd , 4   d , d  1,4 .
d 1

d 1

d 1

d 1

До економічних сил, що означають незаплановані надходження
фінансових ресурсів до ВНЗ, належать:
1) економічні сили, що характеризують комерційну діяльність ВНЗ
F41  x (t )1  x  t  1  C1 .
2) економічні сили, що визначаються науково-дослідною діяльністю ВНЗ
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F42  x (t ) 2  x  t  2  C2 .
3) економічні сили, що відображають фінансові ресурси соціальних
партнерів
F43  x (t ) 3  x  t  3  C3 .
4) економічні сили, що стосуються інших фінансових надходжень до ВНЗ
F44  x (t ) 4  x  t  4  C4 .
Співвідношення між коефіцієнтами C1 , C2 , C3 , C4 , що визначають
систематичні надходження фінансових ресурсів визначається характером
відповідної економічної діяльності.
З врахуванням гіпотези 2 (принципу незалежності дій економічних сил),
сумарний ефект усіх чотирьох економічних сил, що впливають на динаміку
процесу фінансування ВНЗ, виражається наступною сумою функцій:
F  F1  F2  F3  F4 .
(3.10)
Тому, якщо x  t  – похідна по часу, що має зміст швидкості зміни обсягу
фінансів, то з урахуванням гіпотези 4 одержимо наступну математичну модель
процесу фінансування ВНЗ:
n
d
x (t )   Fi ( x(t ), t )  0, i  1, n .
dt
i 1

де n – кількість економічних сил, що діють на систему.
Отже, отримаємо наступну математичну модель:
d
x (t )  ( x (t )1  x  t  1 )  ( x (t ) 2  x  t 2  C2 ) 
dt
 ( x (t ) 3  x  t  3  C3 )  ( x (t ) 4  x  t  4  C4 )
n

n

(3.11)

(3.11 а)

n

де F1   Fj , 1    j , 1    j , j  1,9 ,
j 1

i 1

n

n

j 1

n

n

F2   Fv ,  2    v , C2   Cv , 2   v , v  1,4 ,
v 1
n

v 1
n

v 1
n

v1
n

F3   Fk ,  3    k , C3   Ck , 3   k , k  1,11 ,
k 1
n

k 1
n

k 1
n

k 1
n

F4   Fd ,  4    d , C4   Cd , 4   d , d  1,4 .
d 1

d 1

d 1

d 1

Або виконавши деякі математичні перетворення одержимо:
d
x (t )   x (t )  x  t    C ,
(3.11 б)
dt
де
  (1   2   3   4 ) ,
  (1  2  3  4 ) ,
C  (C1  C2  C3  C4 ) .
Знак „+” або „–” з’являється залежно від знаку сумарної кінцевої
величини. Математична модель (3.11)-(3.1б) є диференціальним рівнянням ІІ-го
.

порядку. Така система має точку рівноваги x (t )  x0 (t ), x(t )  0, тобто в цій точці
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n
d
x (t )   Fi ( x(t ), t )  0, i  1, n .
dt
i 1

використовується рівність:

Далі замінимо диференціальне рівняння ІІ-го порядку (3.11б) системою
рівнянь І-го порядку. Для визначеності покладемо, що сумарні коефіцієнти
мають конкретний знак „–”, оскільки дія сил спрямована на зменшення
фінансових ресурсів. Для цього введемо нову змінну x2  x1 (t ) і одержимо
x1 (t )  x2
(3.12)


 x2 (t )   ax2 (t )  bx1 (t )  C
4

4

4

де a    m , b   m , C   Cm , тобто це є суми відповідних
m 1

m 1

m 1

коефіцієнтів для усіх діючих економічних сил.
Аналогічно, складова ax2 (t ) у другому рівнянні має економічний зміст
потенційної здатності ВНЗ до виплат з врахуванням можливості боргів і позик
та відображає виплату або надходження фінансових ресурсів, що здійснюється
протягом деякого проміжку часу (тобто, виплати систематичні), величина C
вказує незмінний обсяг фінансових ресурсів. Якщо ці величини будуть у
рівнянні зі знаком „–”, то вони означають виплату коштів. Складова bx1
визначає частоту актів виплат.
Представлена модель є загальною і універсальною. Якщо з деяких
причин одна з діючих економічних сил малоефективна (для того чи іншого
ВНЗ), то її можна покласти рівною нулю і досліджувати основну систему без
реконструкції моделі. І навпаки, при виявленні додаткових економічних сил, які
впливатимуть на фінансовий потік, їх можна вводити в систему у вигляді
додаткових факторів в праву частину рівності (Додаток Є.4).
Для подальшого дослідження стійкості динамічної системи фінансування
ВНЗ визначимо темп руху фінансових ресурсів. З врахуванням вищеописаних
економічних сил, які діють на динаміку системи фінансування, одержимо
d
диференціальне рівняння ІІ-го порядку у вигляді
x (t )  F1  F2  F3  F4 , або
dt

x (t )   x (t )a  x  t  b  C
(3.13)
4

4

4

де величини a    m , b   m , C   Cm .
m 1

m 1

m 1

Згідно теорії згасаючих коливань позначимо a  2k . Коефіцієнт k є
коефіцієнтом затухання ( k  0 ) або розходження динаміки системи ( k  0 ), що
має економічний зміст темпу руху фінансових ресурсів ВНЗ. При k  0 маємо
надходження коштів у ВНЗ, а при k  0 – видатки. Параметр b характеризує
частоту здійснення виплат, він не впливає на фінансову стійкість системи.
Проаналізуємо рівняння (3.13), яке описує періодичний рух із
затухаючими коливаннями. Його загальний розв’язок має вигляд [280, с. 20]:
x  t   A0e kt cos  bt  ,
(3.14)
де A0 – початкова амплітуда коливань, що має економічну інтерпретацію
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фінансового стану системи на початок досліджуваного періоду.
Розглянемо залежність (3.14). Тут функція
A  t   A0e kt
(3.15)
що називається амплітудою коливань, описує стан фінансових ресурсів в кожен
момент часу досліджуваного проміжку. Це є монотонно спадна (зростаюча)
функція, швидкість спадання (зростання) якої характеризується коефіцієнтом
затухання k . Для визначення коефіцієнта затухання системи прологарифмуємо
A t 
A t
вираз (3.15) і одержимо: ln    ln  e kt  або ln
  kt .
A0
A0
Звідси, шуканий темп руху фінансових ресурсів становить:
1 At 
k  ln
(3.16)
t
À0
Далі перейдемо до наступного етапу дослідження стійкості динамічної
системи фінансування ВНЗ та відобразимо розв’язок системи фінансування
ВНЗ за допомогою другого методу Ляпунова, який є одним із основних методів
дослідження стійкості динамічних систем. Він дозволяє по деякій наперед
заданій функції (функції Ляпунова) і її повній похідній в силу системи рівнянь
динаміки зробити висновок про стійкість досліджуваного розв’язку [281, 282,
283]. За допомогою даного методу можна отримати верхню оцінку збіжності
розв’язків, а також розв’язувати задачі стабілізації до заданого ступеня. Відомі
роботи [284], де викладаються основи теорії стійкості розв’язків звичайних
диференціальних рівнянь в розумінні Ляпунова. В працях [285, 286] описано
деякі способи побудови функцій Ляпунова для нелінійних систем.
Зазвичай на функції Ляпунова накладається умова додатної визначеності
та існування нескінченно малої вищої границі, а на її повну похідну – умова
від’ємної визначеності. Геометрична інтерпретація цих умов наступна. Існує
скрізь щільний набір поверхонь (поверхні рівня функції Ляпунова), що не
розширюється (умова додатної визначеності) і не стискається (умова
нескінченно малої вищої границі), який охоплює початок координат. При
цьому векторне поле системи направлене строго всередину поверхонь рівня, що
забезпечується від’ємністю повної похідної, або може дотикатися до поверхонь
рівня (повна похідна недодатна).
Використовуючи методику побудови функцій Ляпунова для динаміки
фінансової системи на окремих часових інтервалах (поквартально, помісячно)
можна не лише встановити факт стійкості системи, а оцінити величину
характеристик стійкості. Метод функцій Ляпунова дозволяє визначити так
звану „усереднену величину”, яка характеризує і максимальний „викид”
системи і швидкість збіжності розв’язків до положення рівноваги.
Розглянемо
системи,
динаміка
яких описується
звичайними
диференціальними рівняннями з часовим законом перемикання. Функція
Ляпунова для них будується у вигляді композиції окремих функцій Ляпунова,
побудованих для підсистем кожного часового інтервалу. Завдяки „зшиванню”
цих функцій в точках перемикання одержується оцінка розбіжності розв’язків в
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кінцевий момент часу. При побудові оцінок збіжності (або розбіжності) з
використанням другого методу Ляпунова виникає проблема побудови самої
функції і отримання відповідних оцінок.
Порядок дослідження систем з часовим перемиканням наступний:
а) при можливості будується одна функція Ляпунова для всіх або хоча б
для сусідніх підсистем. Якщо побудувати одну функцію Ляпунова для сусідніх
i -ї та ( i  1 )-ї підсистем не вдається, то слід підібрати сталу c таким чином,
щоб поверхні рівня Vi  x, ti   c і Vi1  x, ti   c функцій Ляпунова Vi  x, t  і

Vi1  x, t  у момент перемикання співпадали, тобто відбувалося „зшивання”
функцій Ляпунова на сусідніх часових інтервалах.
б) якщо вищезазначене виконати неможливо, то сталі ci і ci1 обираються
так, щоб поверхня рівня Vi  x, ti   ci попередньої функції Ляпунова в момент
t  ti містилася всередині поверхні рівня Vi 1  x, ti   ci1 наступної функції
Ляпунова. Тобто, щоб одна „трубка”, що є поверхнею рівня функції Ляпунова
на i -му проміжку часу в момент t  ti знаходилась усередині іншої „трубки”,
що є поверхнею рівня функції Ляпунова на наступному ( i  1 )-му проміжку
часу. Оскільки функції додатно визначені і оцінка відбувається на скінченному
проміжку часу, то це можна здійснити завжди.
Відомо, що наша динамічна система фінансування ВНЗ представлена у
вигляді:
x1 (t )  x2
,
(3.17)


 x2 (t )  ax2 (t )  bx1 (t )  C
n

n

n

де величини a    i , b   i , C   C i , n – кількість економічних сил, що
i 1

i 1

i 1

діють на систему.
Запишемо систему (3.17) у матричному вигляді:
x (t )  Z i x(t ) , i  1, N , x (t )  R 2 , t  0 ,
де

0 1

Z  
b
a



(3.17 а)

– матриця системи диференціальних рівнянь (3.17), де

x (t )  ( x1 (t ), x 2 (t )) та x  t    x1  t  , x2  t   – фазовий вектор, який описує
динаміку руху фінансових ресурсів ВНЗ та її інтенсивність.
Нехай система фінансування функціонує на окремих часових проміжках,
на яких динаміка функціонування описується окремими підсистемами, що
мають вигляд систем диференціальних рівнянь виду (3.17а). При цьому Zі –
матриці підсистем, які описують динаміку системи на окремих часових
проміжках. Кожна з підсистем описує динаміку системи фінансування, рух
фінансових ресурсів на заданому скінченному проміжку часу ti1  t  ti , i  1, N ,
t0  0 .
Припустимо, що в початковий момент часу спостереження у ВНЗ є
деякий запас  0 фінансових ресурсів. Математично це означає, що початкове
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збурення x (0) знаходиться в  0 -околі положення рівноваги системи, тобто

| x(0) |  0 , де норма фазового вектора рівна | x(t ) |

2

2

x1  x2 .

Оцінимо величину відхилення розв’язку x  x (t ) системи (3.17 а) від
стану рівноваги в момент t  t N . Розглядаються скінченні проміжки часу, де при
перемиканні фазові координати не мають розривів, тобто
lim x (ti  s)  lim x (ti  s ), i  1, N  1 ,
(3.17 б)
s 0

s 0

та на окремих ділянках підсистеми є системами лінійних диференціальних
рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Тому, враховуючи неперервну залежність
розв’язків від початкових умов, всі розв’язки, які виходять з  0 -околу, не
залишать  (  0 ) -окіл. І навпаки, для довільного   0 існує таке  0 ( )  0 , що
| x(t N ) |   , як тільки | x(0) |  0 .
Задача полягає в отриманні оцінок стійкості на кінцевому проміжку часу,
тобто обчисленню цих величин. Оскільки підсистеми лінійні, то
використовуються функції квадратичного вигляду.
Для отримання оцінок збурень розв’язків використовуємо другий метод
Ляпунова. Візьмемо функцію Ляпунова у вигляді V ( x, t )  e  t xT x , тобто
2

V ( x, t )  e  t x , де сталий параметр  (коефіцієнт, що стискує або розширює
поверхні рівнів Ляпунова) рівний   max ( Z  Z T ) . Поверхня рівня V ( x, t )   ,
2

  0 при кожному фіксованому t  0 є сферою x   e t . При цьому, якщо
  0 і t   , то сфера стискається до початку координат, а якщо   0 і
t   , то вона розтягується до нескінченності.
Нехай початкові умови системи (3.17 а) задовольняють умовам x(0)   .
Обчислимо повну похідну цієї функції на першій ділянці, тобто при 0  t  t1 .
d
t T
t T
T
Одержимо V ( x(t ), t )  e x x  e x ( Z1  Z 1 ) x
(3.18)
dt
Подальше доведення наведено у Додатку Є.5 на основі [257]. Тоді при
довільних підсистемах справедлива наступна нерівність:
1 N

x(tN )   exp max(Zi  ZiT )(ti  ti 1)
(3.19)
2 i 1

І навпаки, для того, щоб при t  t N була виконана нерівність x(tN )  
достатньо, щоб виконувалося x(0)   ( ) , де

 1 N

 ( )   exp max(Zi  ZiT )(ti  ti 1)
(3.20)
 2 i 1

Іншими словами, наведені вище формули дають можливість
розраховувати обсяг фінансових ресурсів х в будь-який момент часу t за умови
збереження наявного темпу руху фінансових ресурсів.
Третім етапом пропонованої методики дослідження є визначення рівня
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стійкості динамічної системи фінансування ВНЗ за досліджуваний період. Для
цього розглянемо систему диференціальних рівнянь
dxi
 X i  x1 , x2 ,..., xn  , i  1, n
(3.21)
dt
Праві частини системи (22) є проекціями змінного вектора швидкості
X  x1 , x2 ,...xn  , t  час. Тоді система задає закон руху початкової точки

M  x10 , x20 ,..., xn0 , t  по траєкторії xi  xi  t , x10 , x20 ,..., xn0  .
Запишемо систему (3.21) у векторній формі, тобто у вигляді:
dx
 X (t , x )
(3.21 а)
dt
Розв’язками цієї системи є векторна функція x  t  з проекціями

x1  t  , x2  t  ,..., xn  t  . Через x позначимо норму вектора x , яка визначається як
1
2

 n 2

2
x    xi  або x    xi 
(3.22)
 i 1 
 i1 
Розглянемо систему (3.22) і виділимо деякий рух x  f  t  системи
фінансування і назвемо його незбуреним рухом [284, 286]. Позначимо через
x  t  будь-який інший рух цієї системи, що визначається початковими умовами
n

x  t0   x0 .
Введемо класифікацію стійкості динамічної системи фінансування ВНЗ
(stabіlіty of fіnancіng system, SFS), виходячи зі співвідношень між величинами 
та  :

SFS 


,


(3.23)

де  – обсяг фінансових ресурсів ВНЗ на початок періоду дослідження (в
момент часу t  t 0 ),
 – обсяг фінансових ресурсів на кінець періоду (в момент часу t  t N ).
При цьому слід розуміти, що загальне поняття траєкторії динамічної
системи x (t ) – це траєкторія фазового вектора динамічної системи
фінансування ВНЗ, яка показує загальний обсяг фінансових ресурсів в кожен
момент часу. Тому було розглянуто дану систему з введенням означення для
п’яти станів стійкості системи фінансування та схематично зображено
відповідні їм траєкторії для системи фінансування (табл. 3.4).
Отже, нехай для деякого   0 можна вказати таке   0 , що із нерівності

х (t0 )   слідує, що при всіх

t  t0

має місце нерівність х(t )   . Тоді при

відповідному співвідношенні між величинами


стан динамічної системи


фінансування ВНЗ з фазовим вектором x  x  t  відповідно називається:
абсолютно стійкий, нормально стійкий, нестійкий, загрозливий, кризовий.
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Таблиця 3.4
Класифікація та схематичне зображення траєкторій відповідних станів стійкості
динамічної системи фінансування ВНЗ*
Стан стійкості

Схематичне зображення
x(t)

Діапазон значень

x абс (t)

β


 0,51


t

x(t)
β

нормально
стійкий

якщо

ε

абсолютно
стійкий

x норм (t

якщо

ε

0,01 

t


 0,5


x(t)
β

нестійкий

x нест (t)

ε

якщо

t

 0,19 


0


x(t)
якщо

загрозливий

β

x загр (t)

 0,5 

ё

t

ε


 0 , 2


x(t)
β

кризовий
ε

* – розроблено авторами

якщо
x криз (t)
t


 0,51
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На прикладі стійкості системи фінансування ВНЗ у загрозливому
діапазоні нижче детально розглянуто економічну сутність схематичних
зображень (рис. 3.4).
Фактичний обсяг фінансових ресурсів ВНЗ
Обсяг фінансових ресурсів
ВНЗ на початок
досліджуваного
періоду

x(t)
β

Реальний обсяг
потенційних
запозичень для
нормального
функціонування ВНЗ

x загр (t)
ё

t

ε
Обсяг
фінансових
ресурсів ВНЗ
на кінець
досліджуваного
періоду

Реальний обсяг
фінансових боргів
ВНЗ

Обсяг потенційних
заборгованостей або
запозичень ВНЗ

Точка прийняття рішень
про подальший вибір
джерел фінансування ВНЗ

Рис. 3.4. Графоаналітичне зображення загрозливого стану стійкості системи
фінансування ВНЗ*
* – розроблено авторами

Зазначимо, що перебування кривої системи фінансування ВНЗ у точці
прийняття рішень про подальший вибір джерел фінансування ВНЗ на практиці
означатиме: по-перше, вичерпання початкових фінансових ресурсів, що були
отримані для запланованого провадження діяльності ВНЗ; по-друге, подальше
функціонування ВНЗ не має фінансових джерел для покриття здійснюваних
витрат; по-третє, фінансовий менеджмент ВНЗ повинен визначитися з
заходами, що протидіятимуть зростанню фінансової заборгованості закладу і
невідкладно їх застосовувати.
Загалом, SFS більший нуля вказує на стан нормальної та абсолютної
стійкості системи фінансування ВНЗ. Остання є, швидше, теоретичним
випадком, оскільки передбачає нетипово високий для вітчизняних ВНЗ рівень
фінансування. Зона нормальної фінансової стійкості характеризує ВНЗ як
фінансово захищений від впливу дестабілізуючих чинників та фактично
означає, що поточні та капітальні видатки ВНЗ повністю покриваються його
фінансовими надходженнями без використання позикового капіталу. І оскільки
діяльність ВНЗ спрямована насамперед на виконання своїх соціальних функцій
із підготовки фахівців для потреб національної економіки, то розмір цих
надходжень повинен хоч і несуттєво, однак перевищувати фінансові витрати
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закладу, а відповідно, значення SFS повинне бути більше нуля.
Обґрунтування меж для від’ємних діапазонів станів стійкості системи
фінансування ВНЗ базується на аналізі окремих показників системи
фінансування України протягом 1996-1999 років (табл. 3.5) як одного з
найскладніших фінансових періодів для держави в цілому та для її вищої школи
зокрема.
Таблиця 3.5
Показники системи фінансування ВНЗ України* протягом 1996-1999 рр.*
Показники

β, тис. грн.

ε, тис. грн.

SFS

1996
1997
1998
1999

425 306,7
513 383,6
503 409,4
509 282,5

-37 839,0
-33 817,0
-131 407,0
-99 692,8

-0,09
-0,07
-0,26
-0,20

* ВНЗ у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України

У вказаний період спостерігалися труднощі з фінансовим забезпеченням
та результативним використанням отриманих коштів у закладах вищої освіти,
причому у 1996-1997 роках за запропонованим означенням стійкості системи
фінансування дефіцит фінансових ресурсів складав 7-9%, що засвідчує певні
фінансові проблеми, однак цей обсяг дозволяє досить швидко повернутися до
нормального функціонування ВНЗ. Тоді як протягом 1998-1999 років фінансове
становище ВНЗ значно погіршилось, внаслідок чого не виплачувалась або
суттєво затримувалась виплата заробітної плати працівникам та стипендій
студентам, не оплачувались надані комунальні послуги, не закуповувалися
підручники тощо, а рівень SFS при цьому становив (-0,2) і менше, що дає
можливість визначити його як загрозливий.
оскільки, згідно рис. 2.1, в системі вищої освіти України в цей період не
відбулося припинення діяльності ВНЗ державної форми власності, то це
підтверджує наявність загроз і водночас свідчить про відчутність кризи, для
якої пропонується діапазон показника SFS менше (-0,5).
Тобто, відповідна послідовність розміщення елементів „нестійкий стан”,
„загрозливий стан” та „кризовий стан” відображає „в наростаючому порядку
інтенсивність дії негативних факторів впливу на безпечний стан – від
ймовірності їх дій до реального впливу” [287, с. 39].
Таким чином, результат діяльності ВНЗ на кінець періоду з дефіцитом
фінансових ресурсів у розмірі до 20% від їх першопочаткового обсягу свідчить
про нестійкий стан системи фінансування та про наявність фінансових ризиків
для ВНЗ. Ризиком вважаємо можливість формування передумов для
негативного впливу дестабілізаторів на систему фінансування ВНЗ. Водночас,
завданням фінансової політики ВНЗ є не постійне уникнення, а усвідомлення і
управління співвідношеннями між ризиками та можливими вигодами від них.
Тому саме в цьому діапазоні мова йде про активний, систематичний та
орієнтований на випередження підхід до оцінки ризиків та залежно від ситуації
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прийняття, пом’якшення або протидію дестабілізуючим чинникам.
Для цього у фінансовій політиці ВНЗ варто дотримуватись таких базових
елементів процедури управління ризиками як:
- ідентифікація головних ризиків для ВНЗ (шляхом прогнозування) та їх
фінансових наслідків (за допомогою статистичного, експертного, аналітичного
та інших методів кількісного аналізу ризиків);
- постійний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища на
предмет виникнення нових або появи передбачуваних фінансових ризиків;
- розробка заходів та вибір адекватних інструментів ризик-менеджменту в
розрізі випадків уникнення, утримання або пониження ступеня фінансових
ризиків (розподіл, передача, страхування, резервування коштів та ін.).
Безпосередня дія негативних факторів на систему фінансового
забезпечення ВНЗ відбуватиметься у діапазоні загрозливого стану, за якого
дефіцит фінансових ресурсів становить від 20% до 50%. При цьому російський
дослідник М. Косолапов справедливо виділяє нові типи і класи загроз, до яких
він відносить ті, що „можуть проявлятися несподівано як результат будь-яких
нерозпізнаних своєчасно економічних, соціальних, екологічних і т.п. процесів;
як наслідок недооцінки або переоцінки будь-яких факторів; як закономірні, але
від цього не менш затратні і небезпечні наслідки органічних дефектів
суспільних, політичних, управлінських структур і т.п. Цей клас загроз значно
складніший для розпізнавання – але тому суттєво небезпечніший” [288].
Відповідно, кризовий стан є граничним, найбільш несприятливим для
системи фінансового забезпечення ВНЗ, за якого для забезпечення запланованих видатків ВНЗ не вистачає фінансових надходжень у розмірі більше
50%. Даний стан характеризується максимальним деструктивним впливом і
означає повну втрату фінансової стійкості, стабільності та здатності до
розвитку. Фактично відбувається загальна руйнація фінансової системи ВНЗ, і
„для покращення ситуації фінансова політика ВНЗ повинна бути спрямована на
заходи ліквідаційного характеру за участю зовнішньої допомоги” [289, с. 101].
Очевидно, що співвідношення між силою впливу ризиків, загроз чи
небезпек відрізнятимуться для кожного окремого ВНЗ, а тому потребуватимуть
більш ґрунтовного безпосереднього аналізу та застосування відповідних
заходів із практики фінансового менеджменту.
Далі проведемо апробацію розробленої математичної моделі на прикладі
Луцького національного технічного університету за 2006-2008 роки на основі
фінансової звітності закладу в розрізі загального фонду (ЗФ) та спеціального
фонду (СФ).
Необхідними вхідними параметрами є початковий фінансовий стан у
кожному з періодів, частота і темп руху фінансових ресурсів. Для розрахунку
темпу руху фінансів потрібно визначити фінансовий стан в початковий ( A0 ) і
кінцевий ( A1 ) момент часу, час спостереження за системою ( t  12 ) та скористатися відповідними формулами з теорії згасаючих гармонічних коливань.
Далі, на основі матриці динамічної системи фінансування ВНЗ для
кожного з розглядуваних періодів, застосуємо відповідний апарат теорії
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стійкості динамічних систем та метод функцій Ляпунова для визначення
фінансового стану фінансової системи у довільний момент часу та з
можливістю його прогнозування.
Апробуємо модель на прикладі даних загального фонду кошторису
установи за 2008 рік.
На основі Звіту про фінансову діяльність ВНЗ (форма №9) визначаємо,
що A0 _ ЗФ  38706520,31грн. , A1 _ ЗФ  196557,68грн.
Далі розраховуємо коефіцієнт затухання системи k за формулою (3.16) і
темп руху фінансів a  2k .
У момент t  12 одержимо такі значення для темпу руху фінансів:
k ЗФ 

A (12) 1 196557,68
1
ln 1
 ln
 0, 440 , відповідно а ЗФ  2 * ( 0,440)  0,880
12
A0
12 38706520

Відомо, що загальна математична модель
фінансування ВНЗ представлена у вигляді:
x1 (t )  x2
,


 x2 (t )  bx1 (t )  ax2 (t )
n

динамічної

системи

n

де величини a    i , b   i , резервні фонди відсутні ( C  0 ), а
i 1

i 1

фінансові дії відбуваються систематично. При цьому коефіцієнт b , що є
частотою здійснення виплат, можна покласти рівним сталому числу, оскільки
його значення не впливає на стійкість.
У матричному вигляді математична модель має вигляд:
0 1

 .
x (t )  Z i x(t ) , i  1, N , x (t )  R 2 , t  0 , де B  Z  
b
a


0

1



 .
Тобто, матриця системи BЗФ має вигляд: BЗФ  

1

0
,
88


Обчислимо для системи параметр  ЗФ , тобто максимальне власне число
Т
суми матриць BЗФ і транспонованої до неї матриці BЗФ
:
Т
 ЗФ   max ( BЗФ
 ВЗФ ) ,  ЗФ  1,761 .

Відхилення розв’язку у момент t за методом функцій Ляпунова рівне:

x(t )  x(t 0 ) exp

1
max ( Z1  Z1T )(t t 0 )
2

1

x(t1 )  38706520,31* exp  * (1,761) * t 
2

При t  12 маємо x(t1 )  196558грн.
Більш точний розрахунок одержимо за формулою (3.20) з теорії
гармонічних затухаючих коливань.
При t  12 отримаємо, що
A(t )  x(t1 )  38706520,31* exp 0, 44 t  38706520,31* exp 5, 28  197110грн.
І далі обчислимо значення коефіцієнта стійкості системи фінансування
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даного ВНЗ за загальним фондом:
SFS ЗФ 

A

196557,68
 1 _ ЗФ 
 0,005
 A0 _ ЗФ 38706520,31

Нижче наведено розрахунок усіх показників в розрізі загального,
спеціального та сукупного фондів кошторису Луцького національного
технічного університету за період 2006-2008 років (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Показники оцінки стійкості динамічної системи фінансування ЛНТУ
протягом 2006-2008 рр.*
Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

A0 _ ЗФ

17 865 810,00

23 453 264,00

38 706 520,31

A0 _ СФ

15 511 298,00

19 821 212,35

21 753 232,00

A0 _ Р

33 377 108,00

43 274 476,35

60 459 752,31

A1 _ ЗФ

-604 115,00

-164 113,69

196 557,68

A1 _ СФ

1 933 715,00

1 117 061,60

1 163 528,07

A1 _ Р

1 329 600,00

952 947,91

1 360 085,75

k ЗФ

-1,967

-1,990

-0,440

k СФ

-0,174

-0,240

-0,244

kР

-0,269

-0,318

-0,316

а ЗФ

-3,934

-3,980

-0,880

аСФ

-0,347

-0,479

-0,488

аР

-0,537

-0,636

-0,632

 ЗФ

-7,869

-7,959

-1,761

 СФ

-0,694

-0,959

-0,976

Р

-1,074

-1,272

-1,265

SFS ЗФ

-0,034

-0,007

0,005

SFS СФ

0,125

0,056

0,053

SFS Р

0,0398

0,0220

0,0225

Висновок про загальний
стан стійкості системи
фінансування ВНЗ

нормально
стійкий

нормально
стійкий

нормально
стійкий

* – розроблено авторами

На основі запропонованого означення стійкості динамічної системи
фінансування ВНЗ можна зробити висновок про стійкість системи
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фінансування (SFS) Луцького національного технічного університету. За
загальним фондом система знаходилась у нестійкому положенні у 2006 та 2007
роках, що в цілому компенсувалось фінансовими ресурсами спеціального
фонду і дозволяє оцінити систему як нормально стійку, однак з мінімальним
запасом стійкості.
У 2008 році стійкість системи фінансування за загальним фондом
піднялася на мінімальну, однак додатну межу (+0,005), за спеціальним фондом
– залишилась приблизно на рівні попереднього року (+0,053), що також дає
можливість розглядати SFS університету як нормальну. При цьому невеликий
резерв стійкості ЛНТУ може свідчити про значні можливості його нарощення
за спеціальним фондом, зважаючи на зовнішні ринкові умови господарювання.
Загалом, фінансовий менеджмент даного ВНЗ докладає ефективних зусиль для
забезпечення закладу достатніми фінансовими ресурсами, здійснює
результативний їх розподіл і використання, внаслідок чого вчасно та в повному
обсязі виконуються зобов’язання ВНЗ.
Оскільки наведена математична модель має вигляд системи
диференціальних рівнянь другого порядку, то її динаміку можна зобразити як
виглядом поверхонь рівня функцій Ляпунова (Додаток Є.6), так і на площині
відповідним графіком фазового вектора, що відображає стан фінансових
ресурсів (Додаток Є.7). Тоді як загальна математична модель включає
можливість доповнення моделі різного роду економічними силами, що входять
у праву частину рівності, що може призвести до підвищення порядку системи
диференціальних рівнянь, і тоді динаміка моделюється лише поверхнями рівня
функцій Ляпунова.
В цілому, механізм фінансового забезпечення Луцького національного
технічного університету можна охарактеризувати позитивно, оскільки не
дивлячись на вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізаторів, ЛНТУ провадить
свою діяльність на фінансово стійких засадах та має певний резерв фінансової
стійкості. Це означає, що даний ВНЗ зберігає здатність нормально
функціонувати, своєчасно та в повному розмірі виконувати власні зобов’язання
за розрахунками із персоналом, постачальниками, обов’язковими державними
платежами тощо і при цьому дотримується власних поточних планів та
стратегічних програм.
Таким чином, запропоновані теоретико-методичні засади забезпечення
стійкості системи фінансування ВНЗ дозволяють визначити сутність стійкості
системи фінансування ВНЗ, дослідити її динаміку за допомогою моделювання
даної системи та використання математичного апарату дослідження стійкості
динамічних систем, здійснити відносну оцінку фактичної ефективності
трансформування фінансових ресурсів на основі авторських розрахунків та
спрогнозувати стан стійкості системи фінансування ВНЗ в короткостроковому
періоді з врахуванням другого методу функцій Ляпунова. На практиці це
сприятиме отриманню об’єктивної інформації для усіх зацікавлених
функціонуючих суб’єктів про стійкість системи фінансування ВНЗ як
результуючого показника його фінансової діяльності, зокрема, ефективності
управління фінансовими ресурсами закладу.
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3.3. Інструментарій
удосконалення
забезпечення вищих навчальних закладів

механізму

фінансового

Основною метою фінансового менеджменту ВНЗ є повноцінне фінансове
забезпечення діяльності закладу та досягнення поставлених завдань шляхом
формування стабільної та фінансово стійкої системи фінансування ВНЗ з
високим потенціалом його розвитку. Це зумовлює необхідність розробки
інструментарію для ефективного управління фінансовими ресурсами ВНЗ,
практичне застосування якого дозволятиме успішно протистояти фінансовим
ризикам, загрозам та небезпекам, долати наявні фінансові труднощі ВНЗ,
створити механізми фінансового захисту інтересів ВНЗ. До того ж, покращення
управління фінансовими ресурсами ВНЗ безпосередньо впливатиме на їх
примноження, а отже, прямо сприятиме позитивним наслідкам у проведенні
навчально-виховної, наукової та фінансово-господарської діяльності ВНЗ.
Формування, розподіл та використання фінансових ресурсів у ВНЗ, як і
на підприємствах, є процесом утворення грошових фондів для забезпечення
його діяльності та виконання власних зобов’язань перед державою та іншими
суб’єктами господарювання. Значення фінансових ресурсів важко переоцінити
у зв’язку з їх найвищою ліквідністю, оскільки саме фінансові ресурси
володіють можливістю безпосередньо трансформуватися в усі інші види
ресурсів з мінімальними затратами часу. Очевидно, що специфіка діяльності
ВНЗ зумовлює не механічне перенесення, а певну трансляцію підходів та
показників традиційного, ринково орієнтованого фінансового менеджменту до
соціального призначення університетів. При цьому відзначимо, що саме висока
суспільна значимість ВНЗ має наслідком чітко регламентований нормативноправовими актами характер зовнішніх обмежень з боку держави. В сфері
державного відомства знаходяться як фінансові надходження ВНЗ, так і їх
видатки в розрізі загального та спеціального фондів кошторисів. Звідси, можна
вважати, що фінансовий менеджмент як частина загальної системи управління
вищим навчальним закладом є досить керованою підсистемою, оскільки суворо
підпорядкована державному регулюванню.
Як самостійний суб’єкт господарювання, ВНЗ повинен бути наділений
фінансовими ресурсами для покриття нагальних потреб функціонування та для
збереження здатності трансформуватися у майбутньому з врахуванням
необхідності дотримання балансу інтересів зовнішніх та внутрішніх учасників
навчально-наукового процесу ВНЗ (керівництва і персоналу ВНЗ, студентів,
органів державної і регіональної влади та місцевого самоврядування,
потенційних роботодавців тощо). Результативними характеристиками даних
фінансових відносин в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової
економіки можуть слугувати гармонійне задоволення потреб усіх задіяних
сторін освітнього процесу в даному ВНЗ разом із забезпеченням поточної
платоспроможності ВНЗ та наявністю фінансових ресурсів для стратегічного
розвитку та інвестування закладу. В свою чергу, це потребує успішної
реалізації фінансовим менеджментом ВНЗ таких найсуттєвіших і
взаємопов’язаних етапів в процесі управління фінансовими ресурсами ВНЗ як:
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1) сформування та дотримання стратегічних фінансових орієнтирів
функціонування ВНЗ;
2) розробка та реалізація низки заходів для тактичного періоду діяльності
ВНЗ, спрямованих на досягнення нормальної стійкості системи фінансування та
нарощення конкурентних переваг ВНЗ, що здійснюється за допомогою
відповідного інструментарію управління фінансовими ресурсами. Цьому
повинні передувати такі кроки:
- систематична оцінка фінансового стану ВНЗ та стійкості системи
фінансування закладу;
- передбачення та адекватна реакція на фінансові ризики;
- ефективне ціноутворення на освітні та супутні послуги, що
продукуються ВНЗ, із запобіганням при цьому інфляційним втратам.
Формування власного стратегічного бачення дає можливість ВНЗ
певною мірою впливати, а не просто адаптивно реагувати на зміни у
зовнішньому середовищі. Відповідні перетворення можуть стосуватися низки
стратегічних питань, відповіді на які дозволяють сформувати цілісну політику
ВНЗ на майбутнє, встановити конкретні довго- та короткострокові показники
діяльності та здійснювати більш осмислене та підпорядковане місії тактичне
керівництво закладом.
Розробленню ефективної стратегії заважає низка об’єктивних перешкод,
так званих „парадоксів стратегії” (на основі [290]), серед яких:
- план майбутнього будується на базі минулого досвіду, тому вплив
екстраполяції („раціональних” очікувань) може бути надто потужним;
- реальна стратегія неодмінно відрізняється від запланованої, оскільки
гнучко реагує на зміни у середовищі своєї реалізації;
- організація мусить одночасно реагувати на зміни всередині себе і в зовнішньому середовищі, протистоячи як внутрішнім, так і зовнішнім чинникам;
- можливості організації часто не збігаються з намірами, продиктованими
впливом певних позасистемних сил (амбіціями керівника, тиском міжнародних
фінансових організацій чи завищеними очікуваннями суспільства);
- цілеспрямованість та заданість напрямів стратегії поєднується із потребою в гнучкості та інноваційності стратегічних завдань та економічної тактики;
- централізоване планування, яке виходить з єдиного центру (наприклад,
ректорату) поєднується з децентралізованим виконанням (підрозділами ВНЗ).
Оскільки стратегія – це внутрішній документ довготривалої дії, конкретний і рамковий водночас, то визнані у ньому норми, цінності і пріоритети
розвитку повинна поділяти вся університетська громада. Тому в ході розробки і
впровадження стратегії доцільним є створення організаційної структури та
системи стимулювання працівників ВНЗ, яка б сприяла успішному виконанню
поставлених цілей. При цьому будь-яке стратегічне планування і управління
повинно опиратися на сукупні фінансові можливості і потреби ВНЗ, на структуру джерел фінансування видів діяльності та враховувати їх перспективність для
забезпечення фінансової стійкості. Тому зважаючи на академічну сутність та
соціальну функцію ВНЗ, сучасні ринкові умови вимагають обирати оптимальне
для кожного окремого закладу співвідношення між кількісними та якісними
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показниками основної навчально-наукової діяльності та її фінансовою базою.
Не дивлячись на різноманітність формулювань місії для кожного
окремого закладу, думки фахівців із цього приводу схожі. Узагальнити їх
можна тезою Т. Лев, яка вважає, що місією вузу є „всебічне задоволення
державних замовлень, замовлень окремих підприємств, фірм, організацій і
громадян на надання послуг з підготовки фахівців різних рівнів, інших освітніх
і консалтингових послуг і наукових досліджень з високими споживчими
властивостями і якістю при мінімальних витратах, збільшенні внеску в прискорення соціально-економічного розвитку країни і забезпечення на цій основі
зростання добробуту всього колективу і окремих його членів” [291, с. 149].
Окремими елементами місії ВНЗ можуть фігурувати: служіння людині і
суспільству; активна участь у вирішенні крупних проблем світового,
регіонального і місцевого масштабу; сприяння стійкому розвитку суспільства;
виховання відповідальних, освічених і активних громадян; формування навиків
самонавчання і розвиток заповзятливості; збереження і зміцнення культурної
самобутності [292, с. 72].
Погоджуємось, що основним завданням фінансово-економічного блоку
стратегії, в тому числі вузівської, є „максимальна мобілізація усіх доступних
чинників, які можуть бути задіяні для досягнення поставлених стратегічних
напрямів і завдань” [293]. Тобто, в даному випадку слід стратегічно
визначитися, яким чином університет залучатиме фінансові ресурси:
- шляхом збільшення масштабів функціонування (нарощення кількості
студентів, спеціальностей, відокремлених структурних одиниць, ін.);
- завдяки пошуку і акцентуванні на додаткових чи виключних ринкових
нішах або компетентностях ВНЗ (рівень технологій навчання, професорськовикладацького складу, інфраструктури, міжнародних зв’язків, налагодженості
співпраці з роботодавцями тощо);
- здійснюючи реструктуризацію внутрішньої сфери (відкриття/закриття
філій, зміни в кадровій політиці або у внутрішніх організаційних одиницях, ін.);
- продукуючи додаткові фінансові надходження (просування власних
навчальних і наукових розробок, послуги різного роду дозволені діючим
законодавством і фандрайзинг) та ін.
Вищезазначені напрями фінансового зростання є взаємно поєднуваними
та взаємодоповнюючими, однак на підставі прогнозів можливостей та загроз за
результатами стратегічного аналізу та діагностики стану ВНЗ все одно слід
обрати певну домінуючу лінію. Її основним критерієм, як влучно підкреслив
угорський дослідник Л. Чабі, є „факт прокладання шляху до динамічно
ефективних рішень та стійких у фінансовому відношенні траєкторій
зростання”. Наділивши її цільовими значеннями доходів і видатків,
призначивши відповідальних осіб за закріпленими підрозділами, згодом буде
можливість відслідковувати успішність досягнення запланованих стратегічних
цілей, тобто здійснювати заходи контролю.
Першочерговим завданням фінансового менеджменту ВНЗ у тактичному
періоді є об’єктивне бачення фінансово-економічного стану ВНЗ, яке
досягається шляхом проведення загальної та деталізованої за потреби оцінки за
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такими основними напрямами фінансового аналізу: активів ВНЗ та джерел їх
фінансування;ьобсягу та складу ресурсів, необхідних для поточної та
перспективної діяльності; обсягу та джерел додаткових фінансових ресурсів,
що надійшли від не основної (не навчально-наукової) діяльності; фінансової
діяльності відокремлених структурних підрозділів в розрізі їх надходжень та
видатків; обсягу нестачі фінансових ресурсів (за структурними підрозділами та
видами їх діяльності); можливостей для покриття дефіциту за їх формами
(кредит, готівкові кошти, свідома заборгованість, ін.), вартістю отримання
(відсоткові ставки, формальні чи неформальні умови домовленостей тощо) та
виникненням при цьому фінансових ризиків для ВНЗ; ін.
При цьому консолідований фінансовий ризик може включати:
- ринкові ризики – пов’язані із валютними, відсотковими, ціновими
факторами, тобто макроекономічними показниками фінансової системи.
Зрозуміло, що на діяльність ВНЗ найсуттєвіше впливає ціновий чинник;
- кредитні ризики – наприклад, невиконання контрагентами своїх
зобов’язань. В дійсності носіями даного виду ризиків для ВНЗ можуть бути
операції із продажу активів без передоплати чи гарантій розрахунку, а також
неоплата освітніх або інших наданих послуг;
- ризики ліквідності – можуть означати зниження можливостей ВНЗ фінансувати власні зобов’язання, тобто погіршення платоспроможності закладу;
- операційні ризики – можуть бути викликані діями персоналу закладу
(внаслідок недостатньої кваліфікації, помилок, шахрайства), зміною чинників
зовнішнього середовища (законодавства, політичної та демографічної ситуації,
природних катаклізм та ін.) з фінансовими наслідками для ВНЗ.
Основним завданням управління фінансовими ризиками є мінімізація
пов’язаних з ними можливих фінансових втрат для ВНЗ. Цього можна досягнути за допомогою формування відповідних резервних фондів (за наявності
невикористаних або додатково залучених фінансових ресурсів), укладання угод
між ВНЗ та страховими компаніями про страхування найбільш небезпечних
ризиків, в тому числі фінансових, або шляхом лімітування чи диверсифікації
ризиків. Механізм диверсифікації може передбачати розподіл як за суб’єктами
фінансових відносин (між ВНЗ та його постачальниками, партнерами за
інвестиційними проектами тощо), так і за кількома іншими напрямами
(диверсифікація видів діяльності та переліку надаваних послуг, диверсифікація
депозитного або кредитного портфелю в різних банках). Механізм лімітування
полягає у встановленні відповідних внутрішніх фінансових нормативів у ВНЗ,
які можуть визначати граничний розмір позикових коштів для фінансовогосподарської діяльності закладу, або максимальний термін для дебіторської
заборгованості, або найбільший розмір депозитного внеску для розміщення у
одному банку тощо. Резервування частини коштів для подолання ймовірних
негативних наслідків є механізмом так званого внутрішнього страхування, і
може знайти своє вираження у вигляді або формування загального резервного
фонду ВНЗ, або встановлення резервних сум для окремих структурних
підрозділів закладу. Додатковими інструментами для внутрішньої нейтралізації
фінансових ризиків може виступати надання гарантій третіми особами (поручи-
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телями), встановлення системи штрафних санкцій за невиконання передбачених зобов’язань. Водночас, при прийнятті ризикованих рішень слід порівнювати рівень потенційних вигод та можливих фінансових збитків, зважаючи на
наявність альтернативних варіантів розвитку подій та їх ризикованість.
Головною вимогою до процесу ціноутворення є повне покриття
сукупних видатків ВНЗ його сукупними надходженнями або максимальне
наближення до цих надходжень. Тобто, повноцінне відшкодування понесених
витрат слід прийняти за строгу необхідність при реалістичному підході до
процесу формування вартості послуг ВНЗ.
Вищезазначене логічно вказує на нижню межу базису ціноутворення на
освітні та супутні послуги, що продукуються ВНЗ, – це понесені витрати для їх
надання на основі прийнятого розрахункового контингенту студентів. В
практиці вищої школи витратний метод ціноутворення є найбільш
виправданим, однак він суттєво корегується силою впливу таких чинників
ринку освітніх послуг, як попит/ пропозиція відповідних освітніх послуг та
конкурентність на цьому ринку. Цінність послуг для споживача та їх майбутня
корисність визначає максимально можливу, прийнятну верхню їх ціну.
Опорним нормативним документом для ціноутворення у ВНЗ є „Порядок
визначення вартості платних послуг, які надаються державними навчальними
закладами” [153]. В ньому визначено, що „підставою для конкретного виду
платних послуг є договір (контракт) з фізичною або юридичною особою, в
якому визначається порядок надання послуги, розміри та термін оплати за
надану послугу”. Пряме вказування на необхідність заключення контракту свідчить про важливість останнього у дослідженні стійкості системи фінансування
ВНЗ як підґрунтя для усіх надходжень спеціального фонду кошторису ВНЗ.
В процесі встановлення вартості освітніх послуг у ВНЗ державної форми
власності слід враховувати, на нашу думку, такі ключові особливості:
1) пов’язані з атрибутами ВНЗ:
- переважно потужна матеріально-технічна база та соціальна
інфраструктура як джерело і економічна основа фінансових надходжень
державних ВНЗ сформовані за державного фінансування, однак
використовуються спільно для надання освітніх послуг як студентам платної
форми навчання, так і для студентів, що навчаються за кошти держбюджету;
- розрахунок багатьох витрат здійснюється на основі передбачених
законодавством норм і нормативів, зокрема, для нарахування заробітної плати,
комунальних платежів;
- репутація, кваліфікація професорсько-викладацького складу та
суспільне визнання якості надаваних освітніх послуг у ВНЗ мають прямий
вплив на траєкторію вартості навчання;
- фактори ринкової невизначеності зумовлюють виникнення фінансових
ризиків, врахування та управління якими ускладнюється, зважаючи на статус
ВНЗ як бюджетної та неприбуткової установи з, відповідно, низьким рівнем
гнучкості та оперативності реагування на зміни зовнішнього середовища;
- регіональна приналежність ВНЗ (співставність вартості навчання з
доходами населення, суміжність з регіонами освітніми-центрами тощо);
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- конкурентні переваги ВНЗ (ступінь диференціації освітніх послуг,
частка ринку, ін.);
2) зумовлені властивостями самих освітніх послуг (конкурсність доступу,
довгостроковий, масовий та багаторазовий характер надання, мінливість якості
та її опосередковане вираження через вартість освітніх послуг, невіддільність
від джерела, необхідність додаткових зусиль для отримання та підтримки
освітнього рівня та ін.).
Повноправними ринковими інструментами корегування вартості освітніх
послуг у ВНЗ нині стали знижки та націнки. Цінові знижки є вибірковими і
найчастіше можливі у випадках оплати всього періоду навчання або для
цільових груп споживачів (працівники ВНЗ та члени їх родин; крупні
корпоративні клієнти; особи з малозабезпечених сімей; особи з вагомими
навчальними чи науковими здобутками тощо). Як правило, при укладанні
договорів зазначається повна вартість навчання, а згодом за домовленістю
сторін про надання знижки її розмір встановлюється окремим наказом по ВНЗ.
Щодо націнок, то їх застосування виправдане за реалізації індивідуальних
графіків навчання, цільових програм підготовки для бізнес-структур,
додаткових навчальних дисциплін, ін.
Для реального відображення вартості навчання ВНЗ повинні мати право
повною мірою враховувати чинник інфляції і відповідно коригувати вартість
навчання. За діючими нормами (ст. 64, п.6 Закону України „Про вищу освіту”),
„розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг
встановлюється ВНЗ у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням
офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік”. Тобто,
ВНЗ дозволено лише один раз переглядати вартість навчання, що має наслідком
нерівномірне перекладання зростання витрат – першокурсники фактично
оплачують інфляційні втрати (тобто, недооплати) студентів старших курсів.
Очевидно, що в даному випадку існують суперечності, оскільки врахування
офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік повинно
здійснюватися протягом всього строку навчання особи.
Водночас, слід диференціювати дану норму на розрахунок заробітної
плати і решту витрат. Адже темп росту заробітної плати працівників бюджетної
сфери може перевищувати темпи інфляції, оскільки нарахування зарплати
здійснюється на основі посадових окладів (ставок заробітної плати) залежно від
кваліфікації, вченого ступеня та наукового звання співробітника. При цьому
розміри посадових окладів працівникам бюджетних установ встановлюються
Кабінетом Міністрів України, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду, який базується на величині мінімальної
заробітної плати і може змінюватися декілька разів протягом року (як було у
2008 році). На 2009 рік дана величина прийнята на рівні 645 грн.
Як захід соціального захисту передбачено перегляд заробітної плати
педагогічним та науково-педагогічним працівникам та стипендій з щомісячною
індексацією для урахування рівня інфляції. Індексація здійснюється на частку в
межах затвердженого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (669 грн. у
2009 році). Додаткового фінансування на покриття цих видатків із Загального
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фонду держбюджету не надається, однак керівництво ВНЗ змушене
дотримуватись даної норми і виплачувати індексовані заробітну плату та
стипендії за рахунок коштів Спеціального фонду кошторису ВНЗ.
Істотним напрямом для фінансового менеджменту ВНЗ із запобігання
інфляційних втрат повинна стати діяльність із управління витратами. Зокрема,
оплата навчання студентами контрактної форми навчання здійснюється, як
правило, на умовах передоплати. Піки надходження фінансових ресурсів
припадають на серпень-вересень та січень-лютий, а їх витрачання здійснюється
протягом року. Тобто, часова нерівномірність надходжень та видатків
фінансових ресурсів зумовлює їх знецінення замість нарощення або принаймні
збереження сталого рівня, що є неефективним використанням коштів в
контексті традиційного фінансового менеджменту. Тому необхідно зняти з ВНЗ
обмеження використовувати буферні операції (зокрема, депозитні вклади), а
також проводити закупівлю сировини і матеріалів для навчального процесу,
малоцінних і швидкозношуваних предметів, інструменту тощо на більш тривалі
періоди (семестр, навчальний рік). Тоді як укладання контрактів на надання
освітніх послуг з орієнтацією на еквівалент в умовних одиницях і з оплатою за
договірним курсом (на момент укладання договору або на момент його
виконання) зважаючи на нестабільність національної економіки та події осені
2008 року є досить ризикованим кроком як для ВНЗ, та і для його потенційних
партнерів. До того ж, це є спірним з точки зору бюджетного законодавства, за
яким провадиться фінансово-господарська діяльність ВНЗ.
Отже, варіативність вартості освітніх послуг – явище цілком закономірне,
викликане труднощами процесу ціноутворення, який можна вважати витратним
по суті, однак ринковим за методом. Адже комплексний підхід до визначення
ціни з позиції забезпечення фінансової безпеки ВНЗ повинен ґрунтуватися на
розрахунку статей витрат на основі правових вказівок, обмежень та
можливостей, і водночас враховувати норми конкурентного середовища та
еластичність попиту на освітні послуги з боку споживачів. Це свідчить, що
нині, в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки, ВНЗ
державної форми власності змогли адаптувати до практики нормативновитратного ціноутворення більшість ринкових методів (орієнтованих на
споживача, на конкурентів, на корисність надаваних послуг, ін.) та саме на
такій основі пропонують синтезовану ціну освітніх послуг.
Систематичне здійснення фінансовими менеджерами відповідних
зазначених вище кроків в поточному періоді дозволятиме отримати об’єктивну
та неупереджену інформацію про фінансовий стан ВНЗ в абсолютних
показниках. Водночас, застосування запропонованої методики дослідження
стійкості системи фінансування ВНЗ дає змогу на основі аналізу прогнозувати
її стан та розраховувати фактичний відносний показник стійкості системи
фінансування ВНЗ. На нашу думку, отримане значення повинне бути
підґрунтям для реалізації низки заходів, спрямованих на підвищення значення
стійкості системи фінансування, втілення яких є можливим за допомогою
відповідного інструментарію управління фінансовими ресурсами (табл. 3.7).
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Таблиця 3.7
Заходи для ефективного управління фінансовими ресурсами ВНЗ *
Заходи для ефективного управління фінансовими ресурсами
ВНЗ на основі відповідних розрахунків значень стійкості
системи фінансування ВНЗ
1

диверсифікація освітніх послуг по вертикалі (довузівська
підготовка, безпосередньо надання вищої освіти, аспірантура,
докторантура, перепідготовка та підвищення кваліфікації
фахівців) і горизонталі (надання додаткових освітніх послуг на
платній основі для усіх задіяних груп вертикальної структури);
розвиток нових освітніх послуг за затребуваними ринком праці
напрямами підготовки та супутніх видів діяльності (курси
іноземних мов, водіїв, поглибленого вивчення дисциплін,
маркетингові дослідження на замовлення фірм, консалтинг,
організація тренінгів, видавнича діяльність тощо) та їх
інформаційне супроводження в засобах мас-медіа, в тому числі
на освітянських інтернет-сайтах;
забезпечення повного інноваційно-організаційного циклу (від
ідеї до комерційної реалізації розробки) для об’єктів
інтелектуальної власності ВНЗ;
активізація маркетингової діяльності ВНЗ із залучення
студентів та аспірантів на контрактній основі, бізнес-партнерів,
спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;
зростання покриття витрат за здійснюваними видами діяльності
(плата за навчання, оренда, спортивні абонементи, довузівська
підготовка, наукові конференції, поліграфічні послуги тощо);
формування запасів фінансових ресурсів шляхом створення
резервного фонду на депозитному підґрунті;
інтенсифікація участі ВНЗ у різного роду грантових та
дослідницьких проектах регіонального, національного та
міжнародного рівнів;
аутсорсинг – залучення сторонніх організацій для виконання
певних завдань, непрофільних для університету, але необхідних
для його повноцінного функціонування. При цьому керівництво
ВНЗ має змогу зосереджуватись на основній діяльності, а
допоміжні процеси обслуговування чи супроводження
виконуються іншими службами (охоронні, транспортні,
юридичні послуги тощо). Як варіант, між ВНЗ та
аутсорсинговими структурами можлива домовленість про
зарахування студентів ВНЗ для проходження практики;
аналіз доцільності капітальних видатків для кожного об’єкту
основних засобів;
своєчасне оновлення необоротних активів ВНЗ на простій
основі (поточний та капітальний ремонт, купівля нових
основних засобів для заміни зношених) та розширеній основі
(будівництво, створення, придбання);
застосування лізингових та кредитних інструментів для
закупівлі обладнання і оновлення МТБ;
введення сучасних внутрішніх інформаційних систем для об’єднання існуючих баз даних бухгалтерії, планово-економічного
відділу, адміністрації та структурних підрозділів ВНЗ тощо;
запобігання інфляційним втратам та врахування піків фінансових надходжень (щорічна індексація вартості послуг, що
надаються ВНЗ, використання буферних операцій для
розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів тощо);

Стан стійкості
системи фінансування ВНЗ
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Продовження таблиці 3.7
1
поступове переведення джерел інформації для студентів (книги,
методична література тощо) та поточного документообігу
фінансово-економічних служб в електронну форму для
заощадження експлуатаційних витрат та часу;
недопущення виникнення стосовно ВНЗ штрафних санкцій,
нарахування пені за простроченими зобов’язаннями;
фінансова підтримка кращих студентів контрактної форми
навчання шляхом надання їм знижок та відтермінування оплати
навчання за їх зверненнями тощо;
формування сприятливої атмосфери для залучення додаткових
фінансових ресурсів структурними підрозділами та їх
раціонального використання на основі розробки системи
відповідного матеріального заохочення (кафедри, факультету,
інституту). Можливим є варіант підвищення відповідальності з
розширенням самостійності відповідальних осіб в межах чітко
сформульованих середньострокових фінансових орієнтирів;
скорочення обсягів збиткової діяльності (наприклад, за
збитковими напрямами підготовки фахівців);
обмеження посередників та встановлення прямих зв’язків з
постачальниками продукції з більш вигідними договірними
умовами (нижча ціна, відстрочка платежів, умови про заборону
збільшення ціни, доставка, ін.) для забезпечення належного
господарського та навчального процесу;
відхід від тендерних процедур на закупівлю товарів, робіт та
послуг за кошти спеціального фонду;
економне витрачання фінансових ресурсів (комплектування
лекційних потоків з декількох академічних груп споріднених
спеціальностей; максимальне використання світлового дня при
формуванні розкладів навчальних занять; застосування
сучасних енергозберігаючих технологій; контроль за
використанням комунальних ресурсів в неробочі і вихідні дні;
введення режиму жорсткої економії коштів для відряджень;
тимчасове скорочення фінансування капітальних та поточних
видатків за незахищеними статтями витрат для структурних
підрозділів з дефіцитним бюджетом тощо);
оптимізація дебіторської заборгованості (реєстр дебіторів,
лімітування розмірів і термінів заборгованості, встановлення
відповідальних осіб за роботу з дебіторами, включення в
договір штрафних санкцій та ін.);
розвантаження навчальних площ ВНЗ шляхом розвитку заочної,
дистанційної та вечірньої форм навчання, що водночас збільшує
частку позааудиторного навантаження викладачів;
зміна
керівників
фінансово-економічних
структурних
підрозділів ВНЗ;
оптимізація організаційної структури (відкриття/закриття філій,
зміни в кадровій політиці або у внутрішніх організаційних
одиницях та ін.);
реалізація надлишкових (як варіант – мало використовуваних)
активів ВНЗ або пошук нових орендаторів;
укладання домовленостей про переведення короткострокових
заборгованостей ВНЗ у довгострокові ;
залучення зовнішніх позикових джерел фінансових ресурсів,
можливо, застосування механізмів державного кредитування.

* – розроблено авторами
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При цьому варто враховувати, що можливості оптимізації при розподілі
та використанні фінансових ресурсів з часом вичерпуються. При формуванні
джерел надходжень фінансових ресурсів спеціального фонду кошторису ВНЗ
слід зважати також на той факт, що частка за оплату навчання на комерційних
засадах (як основна складова) може скорочуватись у зв’язку з негативними
демографічними та економічними тенденціями.
Це посилює вимоги до забезпечення режиму суворої економії фінансових
ресурсів та найбільш раціонального їх використання. Однак, оскільки
найбільша питома вага у структурі видатків належить оплаті праці, то реальні
можливості для скорочення фінансових видатків дуже низькі.
Перед реалізацією надлишкових (чи мало використовуваних) активів ВНЗ
слід чітко визначитися з напрямами подальшого вкладення отриманих
фінансових ресурсів. Резерви ВНЗ для екстенсивного зростання (ліцензійні
обсяги підготовки фахівців, навчальні площі тощо) також є обмеженими, що
підтверджує необхідність впровадження альтернативних видів діяльності.
Разом з тим, ефективне управління фінансовими ресурсами ВНЗ повинне
передбачати внутрішній фінансовий контроль при реалізації кожного із заходів.
На нашу думку, з державницької позиції не варто розглядати ВНЗ лише
як споживача ресурсів державного бюджету з майбутньою віддачею для
економіки та суспільства, адже система вищої освіти може виступати як
самостійний та досить ефективний антикризовий інструмент. За умов
відповідної мотивації, тобто надання реальних повноважень для управління
фінансовими ресурсами за рахунок усунення нормативно-законодавчих
недоліків, ВНЗ можуть: нарощувати обсяг самостійно зароблених фінансових
ресурсів, а відтак зменшувати власну потребу у коштах загального фонду на
видатки розвитку; інвестувати у розбудову власної інфраструктури, а отже, у
загальнодержавну освітню інфраструктуру; вкладати кошти у сучасні освітні
технології та науково-дослідне обладнання, що дозволить покращувати рівень
надання освітніх послуг для усіх категорій студентів; створювати додаткові
робочі місця, реалізуючи цільові проекти з будівництва; налагоджувати тісніші
зв’язки із представниками бізнес-середовища як потенційних роботодавців та у
питаннях практики студентів.
Отже, загальний фінансово-економічний стан держави нині посилює
вимоги до найбільш ефективного управління фінансовими ресурсами
суб’єктами господарювання, зокрема інституціями вищої школи, задля
недопущення кризових фінансових наслідків у них та продовження виконання
ВНЗ функцій із підготовки висококваліфікованих фахівців як однієї з
передумов відродження та піднесення національної економіки. Для цього
фінансовий менеджмент ВНЗ, на основі результатів проведеного дослідження
фінансового стану закладу і стійкості його системи фінансування, повинен
передбачати оперативне прийняття оптимальних фінансових рішень зі
своєчасним
застосуванням
відповідного
інструментарію
управління
фінансовими ресурсами ВНЗ.

160
ВИСНОВКИ
1. У монографії виявлено актуальні фінансові проблеми вищої освіти та
визначено перспективні напрями удосконалення її фінансового забезпечення,
серед яких: розробка фінансових інструментів забезпечення рівних стартових
можливостей при задоволенні зростаючих освітніх потреб населення,
активізація процесу наукових досліджень у ВНЗ та комерціалізації наукових
розробок, дотримання задекларованих пріоритетів в оплаті праці професорськовикладацького складу, налагодження партнерських відносин між ВНЗ та
зацікавленими у співпраці суб’єктами на регіональному, державному та
міжнародному рівнях, удосконалення фінансового менеджменту ВНЗ, ін.
2. Визначено, що механізм фінансового забезпечення вищої освіти є
сукупністю методів, інструментів та важелів, пов’язаних з формуванням,
розподілом та використанням фінансових ресурсів, що здійснюється з метою
гармонізації інтересів задіяних сторін. На основі застосування системного
підходу до розгляду вказаного механізму в роботі виокремлено його основні
функціональні зв’язки „ринок – держава – регіон – ВНЗ – особа” та досліджено
їх через властиві механізму методи (фінансове прогнозування, фінансове
планування, інвестування, оподаткування, фінансовий контроль) та форми
(бюджетне фінансування, самофінансування, кредитування).
3. Досліджено позитивні тенденції у розвитку вітчизняної вищої школи
та її фінансовому забезпеченні, серед яких: стабілізація мережі ВНЗ, послідовне
становлення приватного сектора ВНЗ, значний приріст чисельності
студентства, в тому числі у 2,7 рази за державним замовленням протягом 20022008 рр. Відзначено суттєве зростання фінансового забезпечення ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації у 2008 році (у 1,6 рази порівняно з 2006 р., з яких збільшення
за загальним фондом – в 1,8 рази, за спеціальним – в 1,4 рази), однак частка
видатків розвитку становила лише 6% виділених державних фінансових
ресурсів, що може вказувати на недостатність державного фінансового
сприяння стратегічному розвитку вищої школи. Разом з тим, відносні
показники фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні порівняно
з розвинутими країнами світу знаходяться на достатньо високому рівні, проте їх
позитивний ефект нівелюється низькими абсолютними значеннями обсягу
надходжень фінансових ресурсів і може стати відчутним лише за умови
загального економічного піднесення в державі.
4. Обґрунтовано напрями подальшого реформування вищої школи в
Україні (підвищення доступності вищої освіти для населення на основі
принципу справедливого розподілу витрат між отримувачами вигод від неї;
державне кредитування здобуття вищої освіти; застосування блок-грантових
схем фінансування при розробці бюджетів ВНЗ; посилення співпраці з
іноземними партнерами) та виділено альтернативні джерела формування
фінансових ресурсів ВНЗ (блок-грантове, децентралізоване та проектне
фінансування ВНЗ; цільові державні субвенції ВНЗ приватної форми власності;
нормативно-індивідуальне фінансування шляхом надання субсидій, грантів,
ваучерів на навчання; банківське кредитування ВНЗ) на основі узагальнення
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існуючого зарубіжного досвіду фінансово-економічних відносин у системах
вищої освіти.
5. Встановлено, що формування соціально орієнтованої ринкової
економіки в Україні повинне базуватися на сучасних тенденціях
інтелектуалізації усіх сфер діяльності, внаслідок чого вищу освіту визначено як
активну силу впливу на соціально-економічний розвиток держави і важливу
передумову становлення фінансово-незалежної та інтелектуально розвиненої
особистості, що було розглянуто через призму значення набуття знань в
задоволенні традиційних потреб (фізіологічної, в безпеці, соціальної, в повазі та
у самовдосконаленні) та духовному зростанні особи (внутрішньому
самопізнанні, творчому саморозвитку, вільній самореалізації).
6. Розроблено комплекс антикризових заходів фінансового регулювання
вищої освіти в Україні з виділенням фінансових, кредитних, податкових та
організаційних важелів, дія яких спрямована на подолання або пом’якшення
ймовірного деструктивного впливу на фінансове забезпечення вітчизняної
системи вищої освіти світової фінансової кризи, посиленої негативними
демографічними тенденціями в Україні.
7. Досліджено основні причини (міжнародна практика, надмірна
кількість ВНЗ, демографічні тенденції, покращення якості вищої освіти,
економія бюджетних коштів, розвиток регіону) процесу укрупнення ВНЗ
державної форми власності за регіональною ознакою та доведено, що за умови
втілення даної реформи не відбудеться заощадження фінансових ресурсів,
виникатимуть суттєві перешкоди (законодавчого, економічного, суспільного
характеру) та переважатимуть негативні наслідки (згортання конкурентних
відносин, монополістичні прояви освітньо-наукової діяльності ВНЗ в деяких
регіонах; ускладнення управління крупними новоутвореними структурами;
зневажання історичним розвитком ВНЗ в окремих регіонах). Передувати даному
процесу повиннi ґрунтовна оцiнка якостi навчального процесу у дiючих ВНЗ та їх
фiлiалах. Як альтернатива скорочення ВНЗ пропонується ліквідація філій та
відділень, що здійснюють неякісну підготовку фахівців, а також першочергове
об’єднання закладів за вертикальним принципом.
8. Розроблено теоретико-методичний підхід до забезпечення стійкості
системи фінансування ВНЗ на основі застосування авторської методики, яка
дозволяє диференціювати стан стійкості фінансового забезпечення ВНЗ за
досліджуваний період (абсолютно стійкий, нормально стійкий, нестійкий,
загрозливий, кризовий) та прогнозувати його динаміку шляхом проектування і
дослідження загальної математичної моделі процесу фінансування ВНЗ. З
метою досягнення та підтримання стійкого стану системи фінансування ВНЗ
розроблено інструментарій управління фінансовими ресурсами ВНЗ, що
базується на стратегічних фінансових орієнтирах та передбачає реалізацію
відповідних заходів із врахуванням виявленого значення стійкості системи.
Запропоновані у роботі заходи спрямовані на забезпечення ефективних
фінансово-економічних відносин у системі вищої освіти в Україні в цілому та,
зокрема, фінансово-господарської діяльності ВНЗ на основі втілення ключових
принципів соціально орієнтованої ринкової економіки, що забезпечуватиме
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паритетність вкладень фінансових ресурсів, оптимальний їх розподіл та найбільш
результативне використання.
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Додаток А.1
Роль освіти у концепціях соціально-економічного розвитку *
Концепція

Організоване
суспільство

Постіндустріальне
суспільство

Економіка
знань

Сталий
розвиток

Народна
економіка

Суть концепції
Місце освіти
Ґрунтується на таких складових: 1) розумно вирішена проблема власності (її Стратегічним ресурсом цивілізаційного
розміри, правовий статус, оподаткування, іноземні інвестиції тощо);
поступу організованого суспільства є інте2) забезпечення функціонування державної влади і місцевого самоуправління як лектуальний потенціал народу, зрощення
народовладдя, дійсної, а не позірної демократії, суб’єктом якої є кожен свідомий якого шляхом забезпечення пріоритету
громадянин як особистість;
науки,
освіти,
моралі
і
культури,
3) цілеспрямоване творення (й постійне відтворення) умов і можливостей для розглядається як перше і головне завдання
соціально-творчої самореалізації особистості.
українського державотворення І пол. ХХІ ст.
Панівними є інформаційно-інтелектуальні технології, які не лише забезпечують
високу ефективність, а й докорінно змінюють умови економічного розвитку.
Економічна свобода – це не якесь абстрактне побажання, це імператив, потужний
Значна
частка
високоосвічених
і
фактор економічного розвитку.
висококваліфікованих
працівників
є
Людина стає і метою, і головним суб’єктом економіки, і критерієм її розвитку…бо запорукою дальшого посилення процесів
саме вона є безпосереднім носієм інформаційно-інтелектуальної технології, її знання і інтелектуалізації праці… і держава має
вміння стають центральною ланкою виробничої системи, головним виробничим всіляко сприяти цим процесам
ресурсом. Її (людини) ціннісні орієнтації переміщуються від матеріальної
заінтересованості до постматеріальної мотивації
Базується на інтелектуальних ресурсах, наукомістких та інформаційних
технологіях. Економіка знань не вичерпується лише інформаційним аспектом, а
являє собою якісно новий технологічний рівень господарювання, включаючи діючі
Освіта в сучасному вимірі, на відміну від
продуктивні сили суспільства.
усіх попередніх часів, – це найважливіший
Державна політика акцентується на створенні і підтримці стимулюючого елемент розвитку людського потенціалу
середовища для інноваційного розвитку (підтримка конкуренції, охорона
інтелектуальної власності, співробітництво у сфері НДДКР)
Процес, який означає новий тип функціонування цивілізації, що базується на
Освіта у своєму становленні, структурадикальних змінах її історично сформованих параметрах (економічних, соціальних
руванні та функціонуванні постає у якості
та екологічних). При цьому задовольняються потреби нинішніх поколінь і немає
ціннісного соціального інституту, власна
загрози наступним поколінням задовольняти свої потреби.
внутрішня система цінностей якого є
Не тільки породжує і сприяє економічному зростанню, але і справедливо
важливим чинником формування нової
розподіляє його результати, відновлює довкілля в більшій мірі, ніж знищує його,
системи
загальносуспільних
цінностей,
сприяє зростанню можливостей людей, а не збіднює їх.
зорієнтованої на послідовну реалізацію цілей
В центрі уваги – люди, які мають право на здорове і повноцінне життя в гармонії з
сталого людського розвитку
природою. Людина як суб’єкт, а не об’єкт розвитку.
Розвивається в інтересах народу, передбачає використання усіх типів та форм
власності (при домінуванні трудової колективної власності), всебічний соціальний Окремо не виділяється, але разом з тим „в
захист населення, національне демократичне планування, розвиток малого та центрі такої економіки перебуває людина”
середнього підприємництва, на основі якого формуватиметься середній клас
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Додаток А.2
Характеристика функцій сторін, задіяних у функціонуванні фінансового механізму вищої школи *
Задіяні
сторони
1
Міністерство
освіти і науки
України
[89]

Міністерство
фінансів
України [303]

Міністерство
економіки
України
[304], [305]
Міністерство
праці і
соціальної
політики
України [306]

Державна
контрольноревізійна
служба [307]

Функція загальна

Функція фінансова

2
Державні органи управління
 реалізує державну політику в галузі освіти, здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів законодавства про освіту в усіх
навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування та визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового
забезпечення навчальних закладів;
 формує і розміщує державне замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою;
 здійснює навчально-методичне керівництво, державне інспектування; проводить акредитацію усіх ВНЗ, видає ліцензії, сертифікати
 забезпечує реалізацію єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики та концентрацію фінансових ресурсів на пріоритети
соціально-економічного розвитку України;
 розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і строк їх
подання;
 здійснює аналіз показників виконання державного бюджету в розрізі відповідних бюджетних програм і головних розпорядників коштів по
видатках на освіту;
 забезпечує заходи з підвищення ефективності управління державними фінансами та щодо зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам
бюджетних коштів у разі їх нецільового використання;
 здійснює перевірки правильності складення і затвердження кошторисів;
 розробляє пропозиції щодо проведення економічної політики у сфері освіти на основі аналізу стану і тенденцій розвитку;
 бере участь у розробці механізмів реалізації державної політики капітальних вкладень;
 координує планування обсягів капітальних вкладень по головних розпорядниках коштів та здійснює контроль за їх ефективним використанням;
 бере участь у визначенні обсягу і напрямів професійної підготовки спеціалістів; здійснює методичне та організаційне забезпечення, визначає
обсяг і напрями професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації незайнятого населення;
 затверджує в установленому порядку умови оплати праці працівників окремих установ і організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а
також розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення умов їх оплати праці;
 здійснює державний фінансовий контроль (державний фінансовий аудит, перевірка державних закупівель та інспектування) за використанням і
збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття
зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у бюджетних
установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
 перевіряє у підконтрольних установах грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують
надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводить перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів,
сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування);
 має право призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами у випадках, передбачених законом;
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Продовження додатку А.2
1

2
 здійснює управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних
фондів і позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;
Державне
казначейство  забезпечує фінансування видатків Державного бюджету України;
України [308]  здійснює контроль за надходженням, використанням коштів державних позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій,
що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;
 здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання (відповідно до повноважень) та здійснює контрольні функції з питань освіти;
профільний
науки, науково-технічної діяльності; правового статусу та соціального захисту наукових і науково-педагогічних працівників; інтелектуальної
Комітет
власності; організації підготовки висновків щодо наукового рівня загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального,
Верховної
національно-культурного розвитку;
Ради України
 аналізує практику застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання,
з питань
готує та подає відповідні висновки та рекомендації на розгляд Верховної Ради України;
науки й освіти
 контролює виконання Державного бюджету України (в частині, що віднесена до предметів відання), для забезпечення доцільності, економності та
[309]
ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;
– організовує і здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у
Рахункова
палата [310]
тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;
Міжнародні структури
 ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН – реалізують проекти, програми розвитку в сфері освіти міжнародного значення;
 Міжнародні фонди („Україна 3000”, „Відродження”, фонд Сороса) – надають методичну та фінансову підтримку, гранти під конкретні проекти;
 університети поза межами України, в яких навчаються українські громадяни на безкоштовній або платній основі;
 іноземні компанії, ТНК, в яких працюють українські фахівці закордоном (проблема „відтоку мізків”).
Органи регіональної влади та місцевого самоврядування
 органи управління для ВНЗ комунальної форми власності (які засновуються місцевими органами влади, фінансуються з місцевих бюджетів і підпорядковуються
місцевим органам влади);
 можуть фінансувати ВНЗ державної форми власності відповідно до програм соціально-економ. розвитку регіонів та підготовку фахівців за регіон.замовленням
Вищий навчальний заклад [89]
 здійснює освітню діяльність певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;
також проводить наукову і науково-технічну, творчу, мистецьку, культурно-виховну, спортивну та оздоровчу діяльності; здійснює підготовку наукових і науковопедагогічних кадрів;
 забезпечує виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою; сприяє працевлаштуванню випускників;
 забезпечує культурний і духовний розвиток особистості, виховання осіб, які навчаються у ВНЗ, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції;
 може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності за умови забезпечення
провадження освітньої діяльності та самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних
послуг;
 може провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами; а також здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний
ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;
 може спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та
інших категорій працівників ВНЗ та осіб, які навчаються у ВНЗ;
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Продовження додатку А.2
1

2
Особи, які навчаються у ВНЗ
 здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень при дотриманні графіку навчального процесу, вимог навчального плану, додержанні законів, статуту та правил
внутр. розпорядку ВНЗ;
 можуть користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою ВНЗ, брати участь у науково-дослідних,
конференціях, виставках, кон-курсах, а також в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
Інші фізичні особи
 учні шкіл, ліцеїв і гімназій – як потенційні абітурієнти та студенти, можуть займатися на підготовчих курсах для вступу до ВНЗ;
 родичі студентів (домогосподарства) – забезпечують основну матеріальну підтримку студентів протягом навчання, часто розраховуються за студента платної форми
навчання;
 випускники – здатні формувати імідж університету (позитивний або негативний); можуть бути спонсорами чи меценатами ВНЗ в майбутньому;
 спонсори, меценати – надають фінансові ресурси для розвитку або підтримки ВНЗ;
 здобувачі наукового ступеня або другої (та наступної) вищої освіти на платній основі
Юридичні особи (підприємства, установи, організації)
 можуть забезпечувати цільове навчання та подальше гарантоване працевлаштування для цих студентів;
 можуть здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації власних працівників на платній основі за спеціальними навчальним програмами у ВНЗ;
 можуть отримувати інформаційно-консультативні послуги, купувати права на об’єкти інтелектуальної власності, здійснювати цільове інвестування;
 забезпечують місця проходження виробничої практики для студентів та працевлаштування випускників за набутими спеціальностями;
Інфраструктура
 фінансово-кредитні установи – перспективний напрям розвитку взаємної співпраці, оскільки наразі відсутня реальна можливість залучення кредитних ресурсів чи
розміщення коштів ВНЗ державної форм власності на банківські депозитні рахунки. Також здатні пропонувати більш доступні схеми здобуття вищої освіти для
студентів, які б дозволяли зменшити вартість послуги в короткостроковому періоді або шляхом збільшення терміну оплати;
 біржі праці, служби зайнятості – сприяють знаходженню місця праці для студентів та фахівців з вищою освітою за відповідними спеціальностями;
 постачальники матеріальних ресурсів (навчальної літератури, канцелярських приладь, меблів тощо);
 засоби масової інформації, журналісти
 бібліотеки, науково-дослідні і методичні установи, Інтернет-провайдери тощо
Громадські організації
 сприяють соціальному, законодавчому захисту освітян, науковців, студентів, аспірантів тощо;
 здійснюють громадський моніторинг (експертизу) за виконанням законодавства, нормативних актів у галузі освіти і науки;
 можуть визначати рейтинги ВНЗ, надавати фінансову підтримку окремим особам, які її потребують.

* – розроблено авторами
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Додаток В
Розподіл державних видатків на вищу освіту *
Прямі державні видатки державним ВНЗ
Прямі державні видатки приватним ВНЗ
Непрямі державні трансфери і платежі в приватний сектор
Голландія
Велика Британія
Португалія
Швейцарія
Чехія
Словаччина
Іспанія
Туреччина
Франція
Ірландія
Німеччина
Австрія
Італія
Угорщина
Канада
Фінляндія
США
Японія
Ісландія
Данія
Швеція
Австралія
Корея
Норвегія
Нова Зеландія
0%

10%

20%

30%

* – складено авторами за даними [311]

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Додаток Г
Норма прибутковості при здобутті особою університетського ступеня *

Країна

Бельгія
Велика
Британія
Данія
Корея
Норвегія
США
Угорщина
Фінляндія
Швейцарія
Швеція

Норма прибутковості, якщо
Норма прибутковості, якщо
особа навчалася в університеті
вищу освіту здобула особа
відразу після отримання
старше 40 років , %
середньої освіти , %
для держави
для особи
для держави
для особи
15,0
12,98
10,0
24,08
14,9

18,21

7,4

13,16

7,4
15,5
9,7
13,6
15,9
12,4
6,1
6,9

8,21
13,56
13,89
13,73
18,79
16,33
9,90
8,57

2,2
12,3
4,4
7,8
12,5
9,7
-0,4
2,7

11,30
21,34
15,77
11,33
22,23
14,74
15,77
9,33

* – складено авторами на основі [312]
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Додаток Д.1
Оцінка середньорічної плати за навчання у ВНЗ*

Країни

1

Частка студентів (на
ДЕРЖАВНІ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
стаціонарі), зареєстроЧастка студентів, %
Щорічна
ваних у закладах, %
середня плата
які отримують
які отримують
за навчання,
які не отримують
державної приватної
стипендії/гранти, стипендії/гранти,
що стягується
стипендії/гранти
форми
форми
що повністю
що частково
у ВНЗ
для підтримки
власності власності
покривають плату покривають плату
(дол. США)
оплати навчання
за навчання
за навчання
2
3
4
5
6
7

Австралія

99,9

0,1

5 289

0,0

27,2

72,8

Австрія

90,0

10,0

853

х

х

х

-

100,0

-

-

-

-

Данія

99,7

0,3

-

-

-

Ісландія

87,0

13,0

-

-

-

Іспанія
Італія

87,4
93,7

12,6
6,3

20,0
9,4

11,0
9,5

69,0
81,1

Велика
Британія

немає плати
за навчання
немає плати
за навчання
801 [668-935]
983

Канада

х

х

3 267

х

х

х

Корея

22,3

77,7

3623
[1955-7743]

9,8

34,4

55,8

Нова
Зеландія

98,1

1,9

2 538

1,0

30,0

69,0

Коментар

8

3 781 дол. США плата за навчання для
національних студентів, 10825 дол.
США для іноземних громадян
800 дол. США плата за навчання для
студентів ЄС, 1600 – іноземних
громадян

2967 дол. США плата за навчання для
національних студентів, 7931 дол.
США для іноземних громадян
плата за навчання не враховує
вступний внесок, визначений закладом
в 1-й рік навчання
для громадян країни
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Продовження додатку Д.1
-

-

-

27,9

немає плати
за навчання
868

19,2

0,0

80,8

100,0

-

274

0,0

0,0

100,0

69,2

30,8

4 587

-

77,0

23,0

Норвегія

88,0

12,0

Португалія

72,1

Туреччина

США

Угорщина

88,3

11,7

Фінляндія

87,0

13,0

Чехія

95,0

5,0

Франція
Швейцарія

90,0
95,0

10,0
5,0

Швеція

93,3

6,7

Японія

24,9

75,1

* – розраховано авторами за даними [313]
х – показник невідомий
- – показник відсутній

351

немає плати
за навчання
немає плати
за навчання
156 - 462
566 - 1 132
немає плати
за навчання
3 747

х

х

х

-

-

-

-

-

-

24,6
12,8

0,0

75,4
87,2

-

-

-

0,0

0,0

100,0

264 дол. США плата за навчання для
національних студентів, 864 – для
іноземців
середня плата за навчання включає
лише витрати для національних (іnstate) студентів. Решта сплачує
близько 12 320 дол. США
термін „плата за навчання” не
використовується. При цьому 85%
студентів є державно-фінансованими
(їх
кількість
визначається
централізовано), а решта платить
т.зв.
внесок
„рефінансування
університетів”

без врахування вступного внеску,
визначеного ВНЗ 1-й рік навчання
(~2171 дол. США)
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Додаток Д.2
Оцінка середньорічної плати за навчання
ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Частка студентів, %
Щорічна середня
які отримують
які не
плата за навчання, які отримують
Країни
Коментар
стипендії/гранти,
стипендії/гранти,
отримують
що стягується в
(щодо плати за навчання)
що повністю
що частково стипендії/гранти
закладах
покривають
плату
покривають
плату
для
підтримки
(дол. США)
за навчання
за навчання
оплати навчання
однакова для національних студентів та
0.0
0.0
100.0
Австралія
13 420
іноземних громадян
х
х
х
Австрія
800
включає студентів ЄС/ЄОП (для інших становить
Велика
х
х
х
1 794
10 348-17 874 дол. США)
Британія
х
х
х
Ісландія
3000 [2100 - 4400]
6.7
1.4
91.9
Італія
3 992
не враховує вступний внесок, визначений закладом
6 953
3.9
24.5
71.6
Корея
в 1 р. навчання
[2 143 - 9 771]
х
26.0
74.0
не враховує іноземних студентів
Нова Зеландія
3 075
приблизна плата для рівнів бакалавра і магістра в
х
х
х
Норвегія
4 000 - 6 500
найбільших приватних закладах
1.0
14-19
80-85
Туреччина
9 303 - 11961
включає лише витрати для національних (іn-state)
x
87.0
13.0
США
17 777
студентів. Решта сплачує близько 12 320 дол. США
х
х
х
Угорщина
991
х
х
х
Чехія
3 449
х
х
х
Франція
500 - 8000
Додатково є вступний внесок в 1 р. (~2 030 дол.
5 795
0.0
0.0
100.0
США) і благодійний внесок за використання
Японія
[4 769 - 25 486]
засобів (~1 438 дол. США)
х – показник невідомий
- – показник відсутній
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Додаток Д.3
Види державних субсидій, існуючих у вищій школі різних країн*
Показники

Велика
ФінІталія Іспанія Корея Норвегія США Угорщина
Британія
ляндія
Стипендії і подібні гранти

Австралія

Стипендії і подібні гранти, призначені лише для оплати
+
+
+
+
+
+
+
навчання
Стипендії і подібні гранти, призначені для загальних
+
+
+
+
+
+
+
цілей, в т.ч. витрат на проживання
Специфічні субсидії (грошові асигнування, дотації) готівкові чи певного виду
Забезпечення житлом
+
+
+
+
Специфічні субсидії для транспортних витрат
+
+
+
+
+
Специфічні субсидії для медичних витрат
+
Специф. субсидії для купівлі книг і супутніх товарів
+
+
+
Специфічні субсидії для соціальних і рекреаційних цілей
+
+
+
Специфічні субсидії для навчання за кордоном, в т.ч.
+
+
+
грошові збори для оплати за кордоном
Інші специфічні субсидії
+
+
+
Допомога багатосімейним чи дитячі асигнування, можливі
+
+
+
+
при студентському статусі
Державні і приватні позики (кредити)
Державні студентські позики (тільки для оплати навчання)
+
+
+
Державні студентські позики (для загальних цілей, в т.ч.
+
+
+
+
витрат на проживання)
Урядові субсидії чи урядові гарантії для студентських
позик, що забезпечені приватними фінансовими
+
+
+
установами
Приватні позики, не субсидовані (або не гарантовані)
+
+
урядом
Податкові кредити чи знижки
Податкові кредити чи знижки для навчання
+
+
+
Податкові кредити чи знижки сім’ям для підтримки
+
студентів
Інші податкові знижки чи податкові кредити
+
+

* – складено авторами на основі [314]

ШвейЯпонія
царія

-

-

-

-

+

+

+

+

+
+
+
+

+
-

+
+
+
+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-
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Додаток Д.4
Державні субсидії ВНЗ, приватним особам та домогосподарствам як
відсоток загальнодержавних витрат на вищу освіту *

Країна

Субсидії на освіту приватним особам
Фінансова допомога
Стипендії/
ТрансферПрямі
студентам
інші гранти
ти та
видатки
сім’ям, які
платежі
Стипензакладам
мають
Всього
Стуіншим
дії та
освіти
дентські Всього відношення
приватним
інші
до освітніх
позики
особам
гранти
установ
13,5
21,5
35,0
1,2
65,0
35,0
16,6
0,0
16,6
х
1,4
82,0
18,0

Австралія
Австрія
Велика
1,6
23,2
75,3
Британія
Голландія
12,1
13,7
74,1
Данія
26,8
5,5
67,8
Ірландія
13,8
86,2
Ісландія
0,0
21,4
75,9
Іспанія
7,9
92,1
Італія
17,0
83,0
Канада
16,8
3,9
78,0
Корея
3,3
1,2
95,4
Німеччина
13,5
3,7
82,8
Нова
13,7
29,8
56,6
Зеландія
Норвегія
14,9
21,8
63,3
Польща
0,4
0,0
97,7
Португалія
2,2
0,0
97,4
Словаччина
6,8
1,8
91,5
США
13,9
3,9
82,2
Туреччина
3,2
10,0
86,8
Угорщина
14,7
0,0
85,3
Фінляндія
17,4
82,1
Франція
8,2
0,0
91,8
Чехія
6,2
0,0
93,8
Швейцарія
1,2
0,1
98,0
Швеція
10,4
18,0
71,6
Японія
2,4
16,2
81,4
* – складено авторами на основі [315]
х – показник невідомий
- – показник відсутній

Субсидії
на освіту
приватним
особам як
% ВВП
0,40
0,23

24,7

0,7

-

24,7

0,26

25,9
32,2
13,8
21,4
7,9
17,0
20,7
4,6
17,2

1,4
х
4,3
2,4
5,2
х
2,9
-

х
2,7
1,3
0,1
-

25,9
32,2
13,8
24,1
7,9
17,0
22,0
4,6
17,2

0,34
0,80
0,15
0,33
0,08
0,14
0,38
0,03
0,20

43,4

х

0,0

43,4

0,72

36,7
0,4
2,2
8,5
17,8
13,2
14,7
17,4
8,2
6.2
1,3
28,4
18,6

х
х
х
х
х
2,6
х
х
0,0
х

2,0
0,5
0,0
0,0
х
0,5
0,0
0,6
0,0
-

36,7
2,3
2,6
8,5
17,8
13,2
14,7
17,9
8,2
6,2
2,0
28,4
18,6

0,85
0,02
0,03
0,07
0,26
0,16
0,18
0,37
0,10
0,06
0,03
0,61
0,11
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Додаток Е
Характеристика рівня освіти особи та застосування нею інноваційних

%%

підходів у професійній та індивідуальній діяльності [316]
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середня освіта

використовують інновації у професійній сфері
використовують інновації поза основою роботою

вища освіта
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Додаток Є.1
Статті поточних видатків ВНЗ:
1. Оплата праці працівників бюджетних установ (заробітна плата).
2. Нарахування на заробітну плату.
3. Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші
видатки:
 предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
 медикаменти та перев’язувальні матеріали;
 продукти харчування;
 м’який інвентар та обмундирування;
 оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;
 оренда;
 поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне
обслуговування обладнання;
 послуги зв’язку;
 оплата інших послуг, інші видатки.
4. Видатки на відрядження.
5. Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи
спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення.
6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:
 оплата теплопостачання;
 оплата водопостачання та водовідведення;
 оплата електроенергії;
 оплата природного газу;
 оплата інших комунальних послуг;
 оплата інших енергоносіїв.
7. Дослідження та розробки, видатки державного значення:
 дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
регіональних програм;
 окремі заходи по реалізації регіональних програм, не віднесені до
заходів розвитку.
8. Виплата процентів за зобов’язаннями.
9. Субсидії та поточні трансферти:
 субсидії та поточні трансферти підприємствам;
 поточні трансферти органам державного управління;
 поточні трансферти населенню (виплата пенсій, допомоги, стипендії,
інші поточні трансферти населенню);
 поточні трансферти за кордон.
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Додаток Є.2
Статті капітальних видатків ВНЗ:
1. Придбання основного капіталу:
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування;
- капітальне будівництво;
- капітальний ремонт;
- реконструкція та реставрація.
2. Створення державних запасів та резервів.
3. Придбання землі та нематеріальних активів.
4. Капітальні трансферти:
- капітальні трансферти підприємствам, установам;
- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;
- капітальні трансферти населенню;
- капітальні трансферти за кордон;
- капітальні трансферти до бюджету розвитку
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Додаток Є.3
Надходження коштів до ВНЗ:
Загальний фонд:
1. отримані асигнування звітного періоду з державного бюджету;
2. отримані асигнування з місцевих бюджетів.
Спеціальний фонд:
3. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
функціональними повноваженнями;
4. від господарської та/або виробничої діяльності;
5. за оренду майна бюджетних установ;
6. від реалізації майна;
7. фінансування (перехідний залишок коштів з попереднього періоду);
8. від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків;
9. отримані на виконання окремих доручень (від підприємств,
організацій та фізичних осіб, від інших бюджетних установ);
10. отримані на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів;
11. позики міжнародних фінансових організацій.
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Додаток Є.4
Приклад трансформування загальної моделі динамічної системи фінансування
ВНЗ з урахуванням напрямів удосконалення фінансової системи вищої школи в
Україні
На стійкість системи фінансування ВНЗ може впливати реалізація напрямів
вдосконалення фінансової системи вищої школи в Україні, які матимуть наслідком певний
фінансовий ефект. Внесемо в загальну модель ці виявлені в процесі дослідження додаткові
економічні сили. Загальний вигляд цих сил опишемо наступною формулою:
F  x (t )(   y )  x (t )(   y )  (C  C y ) .
Тоді загальна математична модель системи фінансування матиме вигляд:
 x1 (t )  x 2

 x 2 (t )  (a  a y ) x 2 (t )  (b  b y ) x1 (t )  (C  C y )
4

4

де величини a    m , b 
m 1
n

а величини


m 1

4

m

, C   Cm згідно позначень рівняння (3.17)
m1

n

n

a y    s , by    s , C y   Cs , n  8 , складові яких описані нижче.
s 1

s 1

s 1

Додаткові чинники, які можуть впливати на ВНЗ за умов удосконалення фінансової
системи (див. рис. 1.3), в математичній моделі процесу відображаються ваговим внеском в
коефіцієнти a y , C y . Ці величини матимуть додатне значення, якщо вони відображатимуть
фінансові надходження і від’ємне, якщо видатки:
1) фінансовий ефект від сформованого у суспільстві бачення вкладень у вищу школу
як високоприбуткових інвестицій з соціально-економічним ефектом. Якщо інвестиції
незмінні за досліджуваний період, то ваговий коефіцієнт C1 у формулі має визначальне
значення. Якщо ж характер цих вкладень матиме певну регулярність, то це відобразиться в
коефіцієнті 1 ;
2) фінансовий ефект від розробки нових фінансових інструментів для задоволення
зростаючих освітніх потреб населення аналогічно попередньому визначається відповідно
ваговими коефіцієнтами C2 і  2 ;
3) фінансовий дохід від активізації процесу наукових досліджень та комерціалізації
наукових розробок ВНЗ та дохід від зростаючого державного фінансування наукових
досліджень – вагові коефіцієнти C3 і  3 ;
4) надходження від налагодження міжнародних науково-освітніх контактів на
мікрорівні, залучення фінансових ресурсів за грантами, дослідницькими проектами
визначається ваговими коефіцієнтами C4 і  4 ;
5) фінансовий дохід від здійснення заходів publіc-relatіons з метою залучення
інвестицій соціальних партнерів – вагові коефіцієнти C5 і  5 ;
6) дохід від розширення юридичних можливостей фінансового менеджменту у ВНЗ,
формування і використання коштів спецфонду характеризується коефіцієнтами C6 і  6 ;
7) встановлення фінансових заохочень за наукові розробки визначається відповідно
ваговими коефіцієнтами C7 і  7 , однак відображає статтю видатків;
8) фінансовий ефект від впливу на вищу школу фінансових та демографічних
чинників – величини C8 і  8 .
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Додаток Є.5
Доведення для отримання оцінок збурень ( x(t N ),  ( ) ) динамічної
системи з використанням функції Ляпунова
Нехай початкові умови системи x (t )  Ai x(t ) , i  1, N , x (t )  R 2 , t  0
задовольняють умовам x(0)   . Обчислимо повну похідну цієї функції в силу
системи на першій ділянці, тобто при 0  t  t1 . Одержимо
d
V  x (t ), t    e t xT x  e  t xT  A1  A1T  x ,
dt
або
d
V  x (t ), t   e  t xT  I  ( A1  A1T )  x .
dt
Проінтегрувавши,
одержимо V  x (t ), t   V  x(t0 ), t0  exp    max A1  A1T   t  t0  .
Використовуючи вигляд функції Ляпунова, одержуємо
2
2
e t x(t )  e t0 x(t0 ) exp    max A1  A1T   t  t0  .
Таким чином, на першій ділянці одержали співвідношення













x (t )  x (t0 ) e

1
max A1  A1T  t t 0 
2









,

або

Розглянемо

1

x(t1 )  x(t0 ) exp  max  A1  A1T   t1  t0   , t0  0 .
2

другий проміжок часу t1  t  t2 . Повторюючи

аналогічні

перетворення з функцією Ляпунова виду V ( x, t )  e t xT x , на цьому проміжку
одержуємо x(t )  x(t1 ) e
Звідси x(t2 )  x(t0 ) e

1
max A2  A2T  t t 1 
2





.

1
1
max A2  A2T  t2 t 1  max A1  A1T  t1 t0 
2
2





e





N

Повторюючи процес далі, одержимо x(t N )  x (0) e

1
max Ai  AiT ti ti 1 
2 i 1







Тоді при довільних підсистемах справедлива наступна нерівність
1 N

x(tN )   exp   max Ai  AiT  ti  ti1  
 2 i1

І навпаки, для того, щоб при t  t N була виконана нерівність





достатньо, щоб виконувалося x(0)   ( ) , де

 1 N

 ( )   exp   max  Ai  AiT   ti  ti1  .
 2 i1


x(t N )  
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Додаток Є.6
Динаміка моделі системи фінансування ВНЗ у вигляді поверхонь рівня функцій Ляпунова
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Додаток Є.7
Динаміка моделі системи фінансування ВНЗ у вигляді графіка вектора
фінансових ресурсів
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У монографії досліджено теоретико-методологічні засади функціонування механізму
фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової
економіки в Україні, обгрунтовано концептуальні засади розвитку фінансової системи вищої освіти.
Встановлено основні тенденції розвитку та фінансового забезпечення вітчизняної вищої школи,
акцентовано на особливостях та соціальній спрямованості фінансово-економічних відносин систем
вищої освіти розвинених країн світу, виділено альтернативні джерела формування фінансових
ресурсів ВНЗ. Визначено антикризові заходи фінансового регулювання вищої освіти в Україні,
розроблено теоретико-методичні підходи до забезпечення стійкості системи фінансування ВНЗ та
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