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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 

Розглянуто фінансово-економічний механізм функціонування вищих  

навчальних закладів, зокрема процес формування та використання їх 

фінансових ресурсів, систему державного замовлення на підготовку  

фахівців та показник вартості підготовки одного фахівця. 

 

Рассмотрен финансово-экономический механизм функционирования 

высших учебных заведений, в частности процесс формирования и  

использования финансовых ресурсов, систему государственного заказа 

на подготовку специалистов и показатель стоимости подготовки одного 

специалиста. 

 

Сonsidered the financial and economic mechanism of functioning of higher 

education institutions, including process of forming and use their financial 

resources, state order system preparation of specialists and figure of cost 

preparation a specialist. 

 

З переходом до ринкових умов господарювання зазнали значних змін і 

процеси формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних 

закладів (ВНЗ). На сьогоднішній день, однією з найголовніших проблем у 

сфері вищої освіти є недостатність коштів для ефективного функціонування 

вищих навчальних закладів та забезпечення надання ними якісних освітніх 

послуг.  

Різні аспекти фінансового забезпечення ВНЗ досліджувалися в роботах 

відомих вітчизняних науковців: В. Астахової, В. Боброва, Т Боголіб, Я. Бо-

любаша, О. Грішнової, В. Журавського, М. Згуровського, І. Каленюк,                  

В. Кременя, В. Лугового, В. Огнев’юка, М. Степка, О. Шашкевича та бага-

тьох інших. Серед зарубіжних авторів цю проблему досліджували Е. Аткін-

сон, О. Балашова, М. Вудхолл, Є. Жильців, А. Зорін, С. Маркарянц, Дж. Стіг-

ліц, Л. Якобсон, та ін. 

Високо оцінюючи вклад вітчизняних авторів у вирішення питань фінан-

сування діяльності вищих навчальних закладів, слід звернути увагу на 

об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і 

проблемних питань фінансово-економічного механізму функціонування ви-

щих навчальних закладів. 
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Мета роботи – дослідити фінансово-економічний механізм функціону-

вання ВНЗ. Задля досягнення мети потрібно розв’язати наступні завдання: 

• розглянути процес формування та використання фінансових ре-

сурсів державних ВНЗ; 

• розглянути систему державного замовлення на підготовку фахів-

ців; 

• розглянути можливість впливу на систему фінансування показни-

ка вартості підготовки одного фахівця. 

Для ефективного використання фінансових ресурсів підприємств, орга-

нізацій, установ та для управління фінансовими відносинами застосовується 

фінансово-економічний механізм. Фінансовим механізмом освіти є сукуп-

ність форм і методів створення та використання фінансових ресурсів для за-

безпечення діяльності вищих навчальних закладів [1].  

При дослідженні обраної проблеми було обрано для розгляду ВНЗ держа-

вної форми власності ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, фінансування вищих 

навчальних закладів державної форми власності здійснюється за рахунок ко-

штів державного бюджету, призначених для фінансування спеціально упов-

новаженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, 

інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпоряд-

куванні вищі навчальні заклади. А також для фінансування вищих навчаль-

них закладів можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборо-

нені законодавством. Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної 

діяльності вищого навчального закладу у порядку і на умовах, визначених за-

конодавством та його статутом [2]. 

Відтак, фінансові ресурси державних ВНЗ складаються із бюджетних та 

позабюджетних ресурсів. 

Бюджетні ресурси формуються в результаті підготовки студентів за раху-

нок коштів державного і місцевих бюджетів, а позабюджетні ресурси – в ре-

зультаті комерційної підготовки студентів за рахунок коштів фізичних і юри-

дичних осіб, підготовки іноземних студентів, розширення переліку платних 

освітніх послуг, надання послуг неосвітнього характеру, одержання доходів від 

існуючої власності, отримання грантів, коштів спонсорів та благодійних орга-

нізацій тощо [3]. 

Відомо, що бюджетне фінансування відбувається на основі застосування 

методу кошторисного фінансування, і має суворо визначене призначення. За 

рахунок бюджетних коштів покриваються лише такі статті витрат, як оплата 

праці працівників навчального закладу, нарахування на неї, продукти харчу-

вання, оплата комунальних послуг та стипендій [4]. 

Необхідно відмітити, що механізм формування й використання бюджет-

них фінансових ресурсів має правову сторону і регламентується законодав-
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чими та нормативними актами. Основними принципами реалізації зазначеної 

форми фінансування є: 

• безповоротність, що означає безповоротне виділення бюджетних 

коштів відповідним розпорядникам у межах затверджених сум; 

• безоплатність, тобто відсутність плати у вигляді відсотків за ви-

ділені бюджетні призначення; 

• безстроковість, що проявляється у відсутності часових обмежень, 

у межах яких можна користуватися бюджетними коштами; 

• плановість, що характеризується виділенням бюджетних коштів у 

межах, встановлених бюджетом відповідно до обсягів видатків, 

затверджених у фінансових планах (кошторисах) розпорядників 

коштів; 

• цільове спрямування, при якому кошти з бюджетів плануються й 

витрачаються на чітко визначені цілі згідно з фінансовими пла-

нами; 

• фінансування з бюджету здійснюється в міру виконання планів 

виробничих показників і надходження доходів; 

• ефективність і раціональність використання коштів, що полягає в 

досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат              

[6, С. 65]. 

На сьогоднішній день, крім ціленаправленого призначення бюджетного фі-

нансування, також існує проблема нестабільності обсягів надходження бюдже-

тних ресурсів, що характеризується їх недостатністю і обмеженістю. 

В такій ситуації гостро постає потреба збільшення позабюджетних коштів. 

Адже, саме цими коштами ВНЗ змушені дофінансовувати статті видатків, що 

не покриваються бюджетними ресурсами. При тому, що головне призначення 

позабюджетних коштів – це розвиток діяльності ВНЗ, а саме вдосконалення 

матеріально-технічного забезпечення, умов навчання та проживання в гурто-

житках, залучення висококваліфікованих кадрів, тощо. Оскільки лише якісне 

формування та використання фінансових ресурсів ВНЗ впливає на підвищен-

ня якості надання освітніх послуг, що в свою чергу підвищує  конкурентосп-

роможність ВНЗ на ринку освітніх послуг. 

Отже, першочерговим завданням перед кожним ВНЗ постає не тільки збі-

льшення своїх фінансових ресурсів, а також знаходження нових шляхів їх 

ефективного використання. 

  Потік грошових коштів ВНЗ та їх призначення зображено на рисунку. 

Аналіз літературних джерел показав, що на обсяги фінансових ресурсів 

ВНЗ суттєво впливає обсяг державного замовлення на підготовку фахівців та 

плата за освітні та інші послуги, які надає ВНЗ [5]. 
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Рисунок. Схема грошових потоків ВНЗ та їх призначення 

Система державного замовлення на підготовку фахівців є основою економіч-

ного механізму державного регулювання вищої освіти України. Наказом Мініс-

терства економіки та з питань європейської інтеграції від 14 червня 2002 р. №179 

„Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку 

продукції для державних потреб” було затверджено критерії, за якими формуєть-

ся державне замовлення на підготовку фахівців, а саме: 

• вплив на підвищення освітнього потенціалу населення України; 

• задоволення потреб усіх сфер суспільного життя України фахівця-

ми; 

• вартість послуг підготовки одного фахівця за бюджетні кошти [1]. 

Досліджуючи питання формування системи державного замовлення на підго-

товку фахівців, прослідковується зв’язок із ринком освітніх послуг і ринком пра-

ці. 

Сьогодні однією із основних проблем залишається  дисбаланс між ринком 

освітніх послуг та ринком праці, який виявляється у перевищенні попиту на 

окремі спеціальності і відсутності його на інші. У результаті з’являються незат-

ребувані спеціалісти, які не можуть влаштуватися на роботу, і які змушені пра-

цювати не за фахом. 

Саме система державного регулювання ринку освітніх послуг, зокрема у фо-

рмі державного замовлення на підготовку фахівців відіграє тут не останню роль, 

і не завжди є виправданою, оскільки дисбаланс між попитом і пропозицією ро-

бочої сили закладається вже на рівні підготовки фахівців у навчальних закладах. 
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Проблема зайнятості майбутніх випускників повинна враховуватися вже під 

час обґрунтування і формування державного замовлення на підготовку фахівців, 

а також під час визначення ліцензійних обсягів їхньої підготовки [1]. 

Іще одним важливим інструментом у системі фінансування ВНЗ виступає по-

казник фінансування в розрахунку на одного студента, тобто показник вартості 

підготовки одного фахівця. Такий показник є усередненою величиною, яка пот-

рібна для розрахунку бюджетних асигнувань у державному бюджеті. У вітчиз-

няній економічній літературі наведено декілька розрахунків даного показника, 

але на сьогоднішній день не має єдиної чітко розробленої методики розрахунку 

вартості підготовки фахівця із врахуванням спеціалізації ВНЗ та регіональних 

особливостей [1]. 

Відтак, при виділенні бюджетних коштів на вищу освіту, використовується 

залишковий метод, на основі якого фінансові ресурси ВНЗ виділяються виходячи 

не із його потреб, а за принципом – скільки коштів залишилося у державному 

бюджеті після фінансування інших статей [4]. 

Важливу роль у функціонуванні фінансового механізму відіграють норми та 

нормативи, особливо при застосуванні нормативного методу розподільних від-

носин, що характерно для функціонування закладів вищої освіти. Норми затвер-

джуються органами законодавчої та виконавчої влади. Нормативи характеризу-

ють повний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресур-

сів. Фінансові норми умовно поділяють на чотири групи: 

1. Норми, що централізовано встановлюються державними органами влади. 

Для закладів вищої освіти такими нормами є: ставки заробітної плати, розмір 

стипендій, ставки податків, зборів і відрахувань. Ставки заробітної плати у ВНЗ 

залежать від посад (ректор, проректор, завідувач кафедрою, тощо) та вченого 

звання (старший науковий співробітник, доцент, професор). При визначенні роз-

міру заробітної плати також враховується обсяг максимального навчального на-

вантаження на рік та стаж педагогічної роботи. З метою матеріального заохочен-

ня студентів вищих навчальних закладів їм виплачується стипендія, що регуляр-

но надається особам, які навчаються на денних відділеннях за рахунок бюджет-

них коштів, а також особам, які проходять підготовку в аспірантурі і докторанту-

рі. Стипендії виплачуються в межах доведених лімітів стипендіального фонду. 

2. Норми, що ґрунтуються на визначенні матеріальних потреб, а саме: норми 

витрат на освітлення, опалення тощо. 

3. Норми і нормативи, що визначаються міністерствами та іншими централь-

ними органами виконавчої влади. Це, зокрема, норми витрат в бюджетних уста-

новах, норми бюджетного забезпечення. 

4. Норми і нормативи, що характеризують пропорції економічного та соціа-

льного розвитку вищого навчального закладу [6, С. 41]. 

Отже, для стабілізації функціонування вищих навчальних закладів країни до-

цільно вжити певні заходи, а саме: 

• доведення обсягів видатків державного бюджету на освіту до рівня, 

встановленого нормативами; 
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• створення організаційно-економічних умов для найбільш ефектив-

ного використання бюджетних коштів вищими навчальними закла-

дами; 

• розробка ефективних механізмів державного фінансування вищої 

освіти з огляду на стійкий розвиток ринкових відносин в сфері осві-

тніх послуг [7]. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна стверджувати, що для підвищення 

якості надання освітніх послуг та забезпечення своєї конкурентоспроможності, 

вищим навчальним закладам потрібно збільшувати фінансові ресурси. У зв’язку 

із суворим призначенням бюджетних ресурсів ВНЗ потрібно звернути більшу ва-

гу на ефективне використання бюджетних та позабюджетних коштів. 

На обсяги фінансування закладів вищої освіти впливає обсяг державного за-

мовлення на підготовку фахівців. Адже вже під час обґрунтування і формування 

державного замовлення на підготовку фахівців, а також  визначення ліцензійних 

обсягів їхньої підготовки, повинна враховуватися проблема зайнятості майбутніх 

випускників. 

На сьогоднішній день не має єдиної чітко розробленої методики розрахунку 

вартості підготовки фахівця із врахуванням спеціалізації ВНЗ та регіональних 

особливостей, адже це один із найважливіших показників, що впливає на ефек-

тивність бюджетного фінансування ВНЗ. 
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