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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку людської цивілізації значно зростає роль 
освіти як важливого чинника економічного росту, 
впровадження інформаційних технологій, урізно-
манітнення духовного життя, прогресу суспіль-
ства загалом. Особливу значущість має освіта для 
формування креативних особистостей, здатних 
до активної професійної і соціальної діяльності в 
умовах демократичного суспільного середовища. 
Рівень грамотності і освіченості населення дер-
жави є одним із головних критеріїв оцінки її роз-
витку. Науковці І. Ф. Радіонова та Н. О. Ткаченко 

стверджують, що численні емпіричні дослідження 
підтвердили існування прямого зв’язку між змі-
нами загального освітнього рівня населення країн 
і темпами економічного зростання [1].

Усі ці показники великою мірою залежать від 
ефективності функціонування системи вищої 
освіти, яка виявляє безпосередній вплив на рівень 
національної економіки країни через підготовку ква-
ліфікованих кадрів для усіх її галузей. Як наголошує 
О. Г. Чумаченко [2], вища освіта повинна забезпе-
чити розвиток інноваційного циклу від стадії фун-
даментальних досліджень до випуску і реалізації 
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У статті обґрунтована роль освіти як 
важливого чинника суспільного прогресу, 
економічного та духовного розвитку і впро-
вадження інновацій. На основі вивчення ста-
тистичної інформації визначено динаміку 
контингенту студентів закладів вищої 
освіти в Україні протягом останніх років за 
джерелами фінансування їх навчання. Про-
ведений аналіз фінансування підготовки 
фахівців закладами вищої освіти показує, що 
у державі склалася система, яка, переважно, 
забезпечує виконання ними своєї статут-
ної діяльності. Доведено, що фінансування 
вищої освіти із державного і місцевих бюдже-
тів має стійкі тенденції до зменшення та 
зростання частки приватного фінансування 
за рахунок коштів фізичних осіб – споживачів 
освітніх послуг. Зроблено висновок про наяв-
ність процесів трансформації інституцій-
них основ вітчизняної системи вищої освіти, 
результатом яких є зменшення державних 
видатків для потреб вищої школи і зрос-
тання частки приватного фінансування та 
зменшення кількості студентів. 
Ключові слова: заклади вищої освіти, під-
готовка фахівців, фінансове забезпечення, 
обсяги фінансування, джерела фінансування, 
державне фінансування, приватне фінансу-
вання.

В статье обоснована роль образования 
как важного фактора общественного про-

гресса, экономического и духовного раз-
вития и внедрения инноваций. На основе 
изучения статистической информации 
определена динамика контингента сту-
дентов заведений высшего образования 
в Украине в последние годы по источникам 
финансирования их обучения. Проведенный 
анализ финансирования подготовки специ-
алистов заведениями высшего образования 
показывает, что в государстве сложилась 
система, которая, в основном, обеспечи-
вает выполнение ими своей уставной дея-
тельности. Доказано, что финансирование 
высшего образования из государственного 
и местных бюджетов имеет устойчивые 
тенденции к уменьшению и роста доли 
частного финансирования за счет средств 
физических лиц – потребителей образо-
вательных услуг. Сделан вывод о наличии 
процессов трансформации институцио-
нальных основ отечественной системы 
высшего образования, результатом кото-
рых является уменьшение государственных 
расходов для нужд высшей школы и рост 
доли частного финансирования и уменьше-
ния количества студентов.
Ключевые слова: заведения высшего 
образования, подготовка специалистов, 
финансовое обеспечение, объемы финан-
сирования, источники финансирования, 
государственное финансирование, частное 
финансирование.

The article substantiates the role of education as an important factor in social progress, economic and spiritual development and innovation. From the 
effectiveness of the functioning of the higher education system, which reveals a direct impact on the level of the national economy of the country by training 
qualified personnel for all its sectors. Important are the regulatory and organizational and economic conditions in which higher education institutions operate. 
Among them, their financial support is of key importance. Based on the study of statistical information, the dynamics of the contingent of students of higher 
education institutions in Ukraine in recent years has been determined by the sources of funding for their education, which is the result of the state policy 
regarding the institution of higher education and trends in the demographic structure of the population. The analysis of financing the training of specialists 
by higher education institutions shows that the state has developed a system that basically ensures that they fulfill their statutory activities. It is proved that 
financing of higher education from the state and local budgets has steady trends towards a decrease and an increase in the share of private financing at 
the expense of individuals - consumers of educational services. In this way, the state promotes the introduction of competitive foundations and the gradual 
commercialization of the institution of higher education. For this, a mechanism for introducing market relations in the field of higher education is used. 
Important here is the influence of socio-economic, political and spiritual-ideological factors: the level of development of the national economy, the processes 
of reforming public relations, the legal framework, the demographic situation in the country. It is concluded that there are processes of transformation of the 
institutional foundations of the national system of higher education, the result of which is a reduction in public spending for the needs of higher education and 
an increase in the share of private funding and a decrease in the number of students. The reform of the higher education financing system necessitates the 
improvement of the organizational and economic mechanism of financial support, the adoption of effective managerial decisions. Of particular importance 
here is ensuring the optimal balance between budget financing and other sources of replenishment of financial resources of higher education institutions.
Key words: higher education institutions, training of specialists, financial support, volumes of financing, sources of financing, state financing, private  
inancing.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

36 Випуск 40. 2020

наукомісткої продукції та технологій, формувати 
і удосконалювати інноваційну інфраструктуру, 
здійснювати підготовку, перепідготовку та підви-
щення кваліфікації фахівців інноваційної сфери. 

Діяльність вищої освіти, таким чином, визначає 
подальший розвиток держави, формуючи її інте-
лектуальний потенціал і забезпечуючи технічний 
та соціальний прогрес. Тому важливими є умови, 
у яких функціонують заклади вищої освіти, чільне 
місце серед яких займає їх фінансове забез-
печення. Обгрунтування шляхів оптимального 
фінансування закладів вищої освіти набуває прак-
тичного значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні принципи та концептуальні підходи 
до аналізу процесів фінансування закладів вищої 
освіти, теоретичне обгрунтування і методичне 
забезпечення організаційно-економічних основ 
формування їх фінансових ресурсів, вивчення 
тенденцій і закономірностей досягнення фінансо-
вої стійкості університетів в умовах ринку освіт-
ніх послуг стали предметом наукового аналізу 
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: 
І. В. Абанкіна, Ю. Ю. Бенедик, М. Ю. Білінець, 
Т. М. Боголіб, З. С. Варналія, Я. Вернера, 
М. В. Дмитришин, О. В. Калашникова, І. С. Каленюк, 
О. В. Кукліна, О. В. Лютої, П. Маркуччі, Т. Н. Неровні, 
Є. А. Ніколаєнко, О. П. Панкрухіна, Н. Г. Пігуль, 
Є. А. Стадного, К. Солерно, В. В. Taраканова, 
Л. С. Шевченко та інших.

Постановка завдання. Недостатність рівня 
фінансового забезпечення і недосконалість кана-
лів надходження грошових коштів до вітчизняних 
закладів вищої освіти обумовлює необхідність 
пошуку і реалізації різноманітних чинників та 
інструментів їх удосконалення.

У аналізі сутності механізму фінансового 
забезпечення університетів невирішеною про-
блемою є вивчення потенційних шляхів і напрямів 
збільшення його обсягів для підвищення рівня під-
готовки фахівців. Значною перешкодою у цьому 

напрямку є недостатність нормативно-правового 
забезпечення фінансування, зокрема, у напрямку 
розширення фінансово-економічної самостійності 
закладів вищої освіти. 

Теоретичний аналіз організаційно-економічного 
механізму фінансування підготовки бакалаврів 
та магістрів має на меті сприяти максимальному 
використанню освітнього і наукового потенціалів 
університетів. Активізація їх фінансово-економіч-
ної діяльності забезпечить підвищення значущості 
системи вищої освіти у суспільному розвитку.

Метою статті є аналіз напрямів формування 
та використання джерел фінансового забезпе-
чення підготовки фахівців закладами вищої освіти 
в Україні протягом останніх років, характеристика 
організаційно-економічних основ надходження 
грошових коштів, а також удосконалення процесу 
управління механізмом фінансування освітнього 
і наукового процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні здійснюють діяльність заклади вищої 
освіти різних форм власності, метою яких є під-
готовка, перепідготовка фахівців, підвищення ква-
ліфікації працівників з вищою освітою з великого 
спектру галузей знань і спеціальностей для усіх 
сфер життєдіяльності держави.

Потужними центрами підготовки підготовки 
бакалаврів та магістрів є університети, академії, 
інститути. Проведений аналіз показує, що протя-
гом 2010–2019 років під впливом об’єктивних соці-
ально-економічних чинників відбулося поступове 
скорочення кількості цих закладів з 330 у 2010 р. 
до 282 у 2019 р. (на 14,6%). Наслідком дій дер-
жавної влади у сфері вищої освіти є також зна-
чне зменшення кількості приватних закладів: за 
цей час вони зменшились більше, ніж на чверть 
(26,3%). У той же час державних і комунальних 
закладів на ринку освітніх послуг стало менше 
лише на 9,6% (з 231 до 209) [3]. 

В. І. Усик вважає, що про ефективність освіти 
можуть свідчити такі показники як кількість тих, 

Рис. 1. Динаміка підготовки фахівців закладами вищої освіти  
(університети, академії, інститути) у 2000–2019 рр.

Джерело: складено на основі [3]
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хто навчається (кількість школярів, студентів і т.і.), 
рівень успішності випускників (кількість тих хто, 
вступив у ВНЗ чи швидкість працевлаштування 
після закінчення ВНЗ або ж рівень заробітної плати 
випускників чи їх шлях зростання по кар’єрних схо-
динках) [4, с. 21]. 

Вивчивши статистичну інформацію, можемо 
стверджувати, що динаміка контингенту студен-
тів вітчизняних закладів вищої освіти відображає 
результати проведення політики держави щодо 
інституту вищої освіти та тенденції змін у демо-
графічній структурі країни. На рис. 1 проілю-
стровано загальні тенденції зміни кількості підго-
товки закладами вищої освіти фахівців за період 
2010–2019 рр. Видно, що протягом 2000–2010 рр 
відбувалось збільшення контингенту студентів 
з 1402904 осіб у 2000–2001 навчальному році 
до 2066667 осіб у 2010–2011 навчальному році 
(22,4%). У наступному десятиріччі (2010–2019 рр.) 
бачимо тенденцію значного зменшення кількості 
здобувачів вищої освіти – на 36%.

Разом з тим, освіта відіграє і у майбутньому 
відіграватиме вирішальну роль у розвитку дер-
жави. У зв’язку із модернізацією сучасної вищої 
освіти з метою її інтеграції до європейського осві-
тянського простору оптимізація витрат на фінан-
сування вищої освіти в Україні стає одним із дер-
жавних пріоритетів її розвитку. Тому кардинально 
змінюються не тільки структура, кваліфікаційні 
вимоги до кадрового складу, умови навчання,  
а й механізми фінансування вищої освіти країни, 
що потребує ретельного аналізу для можливості їх 
максимальної прозорості [2].

Відповідно до статті 53 Конституції України, 
держава забезпечує доступність і безоплатність 
дошкільної, повної загальної середньої, профе-
сійно-технічної, вищої освіти в державних і кому-
нальних навчальних закладах; розвиток дошкіль-
ної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післядипломної 
освіти, різних форм навчання; надання державних 
стипендій та пільг учням і студентам [5]. 
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Рис. 3. Питома вага студентів закладів вищої освіти  
(університети, академії, інститути) у 2010–2019 рр. за джерелами 

фінансування їх навчання, %

Джерело: складено на основі [3]
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Фінансування державних закладів вищої 
освіти здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету на умовах державного замовлення 
на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових 
і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодавством, з дотри-
манням принципів цільового та ефективного вико-
ристання коштів, публічності та прозорості у при-
йнятті рішень. Залучені кошти спрямовуються на 
провадження статутної діяльності закладу вищої 
освіти в порядку і на умовах, визначених законо-
давством та статутом закладу вищої освіти [6]. 

Найголовнішим каналом фінансування вищої 
освіти є грошові ресурси, які надходять із держав-
ного і місцевих бюджетів. Аналіз видатків зведеного 
бюджету України дає можливість об’єктивно визна-
чити значущість вищої освіти основного інституту 
підготовки фахівців високої кваліфікації для еконо-
міки країни. Так, протягом 2010 – 2017 рр. частка 
витрат на вищу освіту у відсотках до видатків 
зведеного бюджету знизилась більше, ніж удвічі – 
від 6,6% у 2010 р. до 3,7% у 2017 році [7, с. 18].

Отже, як видно, держава не вважає витрати на 
вищу освіту пріоритетним напрямом бюджетної 
політики, що може призвести до серйозних соці-
ально-економічних проблем у майбутньому. Такі 
підходи до фінансування виявили значний вплив 
на загальний контингент студентів і, особливо, 
на чисельність студентів, які навчалися на місцях 
державного замовлення (рис. 2). 

Під час дослідження встановлено, що про-
тягом останнього десятиріччя відбувається 
процес значного зменшення частки студентів, 
навчання яких фінансується державою – якщо у 
2010–2011 навчальному році їх було 798571 осіб, 
то у 2018–2019 році це число скоротилося до 
570043 (на 28,6%). 

Таким способом держава сприяє впрова-
дженню конкурентних засад та поступової комер-
ціалізації інституту вищої освіти. Для цього засто-
совується механізм впровадження ринкових 
відносин у сфері вищої освіти, що має на меті 
зменшення обсягів її фінансування державою і 
зростання частки приватного фінансування, пере-
дусім, за рахунок коштів фізичних осіб – спожива-
чів освітніх послуг.

Питома вага джерел фінансування навчання 
студентів закладів вищої освіти протягом 
2010–2019 рр. проілюстровано на рис. 3. 

Бачимо, що чисельність студентів дер-
жавної форми навчання збільшилась з 38,6% 
у 2010–2011 навчальному році до 43,1% у 
2018–2019 навчальному році. Разом з тим, частка 
осіб, які навчалися у закладах вищої освіти 
за кошти фізичних осіб зменшилась на 4,9%. 
Протягом цього ж періоду практично незмінною 
була кількість студентів, яких фінансували місцеві 
бюджети та юридичні особи – у межах 0,4–1,0%. 

Результати проведеного аналізу підтверджу-
ють тенденції трансформації інституційних основ 
вітчизняної системи вищої освіти, які призвели до 
обмеження державних видатків для потреб вищої 
школи і, як наслідок, до розширення частки приват-
ного фінансування та зменшення кількості студен-
тів. Важливим тут є вплив соціально-економічних, 
політичних і духовно-ідеологічних чинників: рівня 
розвитку національної економіки, процесів рефор-
мування суспільних відносин, нормативно-право-
вої бази, демографічної ситуації в країні тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, проведений аналіз фінансування 
підготовки фахівців закладами вищої освіти пока-
зує, що протягом 2010–2019 років склалася сис-
тема, яка, переважно, забезпечує виконання ними 
своєї статутної діяльності. Університети, академії, 
інститути формують грошові ресурси за рахунок 
державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів 
юридичних осіб та фізичних осіб.

Реформування системи вищої освіти і, зокрема, 
її фінансування обумовлює необхідність удоско-
налення організаційно-економічного механізму 
фінансового забезпечення, реалізації системних 
заходів та прийняття ефективних управлінських 
рішень. Особливу значущість тут має забезпе-
чення оптимального співвідношення між бюджет-
ним фінансуванням та іншими джерелами попо-
внення фінансових ресурсів закладів вищої освіти. 
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