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Фінансування вищої школи є визначальним чинником на шляху до формування суспільства знань. В Україні 

на сьогодні склалась деформована система взаємовідносин держави, корпоративного сектора та громадян в 
економіці вищої освіти. В основу статті покладено принципи міждисциплінарності та компаративності, що 
дозволило поєднати аналіз програмних і нормативних документів зі спостереженнями реальних процесів у 
галузі. Зроблено висновок про недостатні ефективність зусиль державних органів та активність освітньої гро-
мадськості в напрямі модернізації фінансового забеспечення вищої школи та науки.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Почати необхідно з 
того, що освіта є фундаментальним благом. В украї-
нському суспільстві стає пріоритетним усвідомлен-
ня того, що освіта – це основа розвитку та прогресу 
особистості, суспільства, нації та держави, запорука 
майбутнього України. Вона є визначальним чинни-
ком політичної, соціально-економічної, культурної, 
наукової життєдіяльності суспільства та його духо-
вного розвитку. Освіта відтворює і нарощує інтелек-
туальний та економічний потенціал суспільства. 
Вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробу-
ту людей, забезпечення національних інтересів, 
зміцнення авторитету і конкурентоспроможності 
держави на міжнародній арені й формування пози-
тивного іміджу нашої держави, створення умов для 
самореалізації кожної особистості. 

Високий рівень освіченості нації сприяє більшій 
сприйнятливості та дієвості економічних і соціаль-
них реформ, формуванню правової й економічної 
культури при здійсненні соціальної й технологічної 
діяльності, створює умови для соціальної стабільно-
сті в суспільстві, економічної та національної безпе-
ки держави. Актуальним завданням на сьогодні є 
забезпечення доступності здобуття якісної освіти 
протягом життя для всіх громадян, подальше утвер-
дження її національного характеру. 

На теперішній час умови, в яких відбувається 
формування інтелекту нації, є досить складними. 
Трансформаційна криза в Україні зумовила руйна-
цію науково-технологічної бази розвитку та підірва-
ла духовно-моральну складову національного люд-

ського капіталу. За роки незалежності по всій тери-
торії України поширилися процеси депопуляції 
населення, зменшення народжуваності й зростання 
смертності, у тому числі й серед населення праце-
здатного віку. Величезних утрат продовжує завдава-
ти людському капіталу та науково-технічному поте-
нціалу України міграція висококваліфікованих кад-
рів. Тому саме розвиток та вдосконалення освіти і 
науки є важливою передумовою подолання негатив-
них кризових ситуації в економіці і суспільстві в 
цілому. 

Сучасна національна система освіти досить 
складна. Вона продовжує стрімко модернізуватися 
під значним впливом зовнішніх і внутрішніх факто-
рів. Постійно виникають нові загрози і ризики її 
подальшому розвитку. Одні з найбільш вагомих 
ризиків, на наш погляд, закладені саме у фінансовій 
сфері. 

Рівень фінансування освіти в Україні недостат-
ній, що зумовлено хронічним дефіцитом фінансових 
ресурсів державного та місцевого бюджету та відсу-
тністю чіткого поділу напрямів фінансування. За 
таких умов невідкладною є потреба у систематизації 
проблем бюджетного фінансування закладів освіти з 
метою пошуку шляхів ліквідації всіх зазначених 
дисбалансів у напрямку виділення коштів на пріо-
ритетні галузі економічного росту. 

Перш за все, існує суттєвий дисбаланс між обся-
гом завдань, які визначаються державою перед осві-
тою та наукою в перехідний період, та обсягами 
фінансового забезпечення цих завдань. Державне 
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фінансування вищої освіти та науки в Україні є 
вкрай незадовільним. Відповідно, до сьогодні дер-
жава втрачає передові позиції щодо рівня освіченос-
ті громадян, скорочуються масштаби та рівень якос-
ті підготовки науково-педагогічних кадрів, помітно 
погіршуються умови для творчої роботи вчених і 
викладачів.  

Належний розвиток освіти потребує значних фі-
нансових ресурсів. Сучасна світова практика дово-
дить, що суттєве збільшення економічного потенці-
алу країни в умовах суспільства знань неможливе 
без значних витрат на освіту і науку.  

У зв’язку із вищезазначеним метою роботи є ви-
світлення проблеми фінансування видатків освіти в 
сучасних умовах є актуальною проблематикою. 

МАТЕРІАЛ I РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Про невідповідність рівня фінансування реальним 
потребам не один раз заявлялось в програмних ба-
зоутворюючих документах самого високого рівня. 
Зверномось до декількох цитат: 

1) Указ Президента України «Про Національну 
доктрину розвитку освіти» [4] (2002 рік): «Критич-
ним залишається стан фінансування освіти і науки, 
недостатнім є рівень оплати праці працівників осві-
ти і науки». 

2) Концепція Державної програми розвитку осві-
ти на 2006–2010 роки [5]: «Обмежене фінансування 
освіти і науки з державного та місцевих бюджетів 
призвело до погіршення стану матеріально-
технічної бази навчальних закладів та їх соціальної 
інфраструктури, що гальмує впровадження сучасних 
інноваційних технологій і засобів навчання». 

3) Концепція Державної цільової програми "Нау-
ка в університетах" на 2008-2012 роки [6]: «Основ-
ними причинами нинішнього стану наукової діяль-
ності та недостатнього рівня її взаємозв'язку з на-
вчальним процесом в університетах є:  

… 
- високий рівень зносу наукового обладнання та 

приладів;  
… 
- недостатнє бюджетне фінансування наукових 

досліджень;  
…» 
4) Національна стратегія розвитку освіти в Укра-

їні на 2012–2021 роки [7]: «Залишається критичним 
стан фінансового та матеріально-технічного забез-
печення системи освіти, низьким рівень оплати 
праці працівників освіти і науки». 

Окрім цього, реальне бюджетне фінансування 
освіти і науки не відповідає вимогам і нормам Зако-
нів України «Про освіту» [1] та «Науково-технічну 
діяльність» [3] які визначають відсоток ВВП, який 
має виділятись на ці галузі. Ці показники відповідно 
дорівнюють 10 і 1,7 %. 

Нарешті подолано невідповідність нормативним 
вимогам ЮНЕСКО, згідно з якими рекомендований 
обсяг державних витрат на освіту повинен станови-
ти щонайменше 6 % ВВП. Хоча загальні бюджетні 
витрати по галузі щороку зростають, за величиною 
фінансових видатків на душу населення Україна 

поступається більшості країн світу, займаючи, зок-
рема, в Європі одне з останніх місць. Особливо за-
непокоює той факт, що питома вага видатків розви-
тку в цих асигнуваннях неухильно падає. Видатки 
державного та місцевого бюджетів на освіту забез-
печують лише існування (покриття базових захище-
них статей витрат: зарплати, нарахувань на зарпла-
ту, плати за енергоносії), а не розвиток освіти, ана-
логічна ситуація із науковою галуззю. Сьогодні 
Україна за цим показником не потрапляє навіть до 
першої двадцятки країн світу. 

Середня питома вага кількості студентів, на-
вчання яких фінансується за рахунок коштів держа-
ви та органів місцевого самоврядування, на сьогодні 
складає близько 40 %, що є порушенням вимог За-
кону України «Про вищу освіту» [2], в якому зафік-
сована вимога – 51 %. Центральні органи влади та,  
особливо, суб’єкти господарювання пасивно інвес-
тують кошти у підготовку кваліфікованих кадрів, 
надаючи перевагу залученню спеціалістів на ринку 
праці.  

Узагальнення сучасної практики державного 
управління свідчить, що фінансування ВНЗ здійс-
нюється від досягнутого рівня з урахуванням показ-
ників минулих років. У другому півріччі поточного 
року ВНЗ подають бюджетну пропозицію до мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої 
влади України. Дана бюджетна пропозиція містить 
видатки по загальному і спеціальному фондах, фак-
тичні дані за два попередні роки і потребу в коштах 
на наступний навчальний рік. Як правило, міністер-
ства та інші центральні органи виконавчої влади 
України подану потребу не враховують і виділяють 
набагато меншу суму державних коштів із бюджету, 
а основною метою ВНЗ у даному випадку є не зме-
ншити рівень фінансування захищених статей вида-
тків минулих років. 

На противагу Україні, сфера освіти в розвинених 
країнах давно перетворилась на фактор економічно-
го росту: кожна одиниця витрат на освіту дає відчу-
тну віддачу на рівні 1,7–1,9 обсягу виробленого 
внутрішнього валового продукту (ВВП). Економічна 
конкуренція країн дедалі частіше переходить зі сфе-
ри виробництва у сферу науки й освіти. Головним 
фактором сталого розвитку стає не накопичення 
матеріальних благ і послуг, а знань, творчого потен-
ціалу, створення умов для гармонійного розвитку 
людини. 

Так саме, чи не головною причиною відсталості 
української науки, безумовно, є залишковий прин-
цип її державного фінансування – 0,3–0,5 % ВВП. З 
урахуванням позабюджетних джерел цей показник 
часом зростає до 0,9 %. Але ж відомо, якщо в дер-
жаві на сферу науки припадає менше ніж 2 % ВВП, 
розпочинаються руйнівні процеси не лише в самій 
науці, а й в економіці та суспільстві загалом. Відпові-
дно до Лісабонської стратегії ЄС фінансування науки 
повинно забеспечуватись обсягот не менше 3 % від 
ВВП. Для прикладу, цей показник складає 3,5 % в 
Ізраїлі, 2,75 % – в Японії, понад 2 % – у США. Росія 
орієнтується на 3,5 %. Про абсолютну величину 
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вкладень тут і говорити не доводиться. А це визна-
чає і відповідну віддачу, і відповідні наслідки, і 
відповідну перспективу соціально-економічного 
розвитку. Тому навіть передбачені Законом України 
«Про науку і науково-технічну діяльність» 1,7 % 
ВВП (яких, на жаль, теж немає) не допоможуть 
повноцінно розв’язувати проблему. 

Реальна динаміка витрат на наукову діяльність, 
свідчить про скорочення видатків на наукову діяль-
ність за рахунок державного бюджету. Зокрема, за 
період 1990–2009 рр. фінансування скоротилось із 
2,3 до 0,37 % ВВП. Аналогічна ситуація з фінансу-
ванням наукової діяльності і за рахунок усіх інших 
джерел фінансування. Так, за той же період 1990–
2009 рр. обсяг фінансування за рахунок усіх інших 
джерел скоротився із 3,11 до 0,86 % ВВП. За інфор-
мацією Комітету Верховної Ради з питань науки і 
освіти обсяг бюджетного фінансування науки в 
Україні на сьогодні складає лише 0,4–0,5 % ВВП. 

Для того, щоб оцінити наслідки такого фінансу-
вання, необхідно врахувати, що успіхи країни в 
науковій та науково-педагогічній сферах супрово-
джуються відповідними змінами суспільної свідо-
мості, у результаті чого формується у суспільстві 
певна інноваційна інфраструктура. Після формуван-
ня «нового типу культури» створюються передумо-
ви для запуску механізму комерціалізації науково-
педагогічних розробок. І після цього наступає етап, 
коли наука досягає стану самоокупності і стає важ-
ливим джерелом отримання прибутків. У цьому 
випадку вона вже здатна виконувати економічну 
функцію. 

Яку функцію виконує в країні наука (соціокуль-
турну, пізнавальну чи економічну), залежить від 
рівня фінансування. Отже, виходячи із рівня фінан-
сування, зрушень у цій сфері та сфері суспільної 
свідомості в Україні, як видно, в найближчі часи не 
очікується. На основі такого рівня фінансування 
наукова діяльність може виконувати лише пізнава-
льну роль. 

Тут слід також зазначити, що на вчених, які пра-
цюють у вищих навчальних закладах, з тих мізерних 
бюджетних коштів, що виділяються на наукові й 
науково-технологічні дослідження, припадає менше 
5 %. Це призвело до того, що ефективні наукові 
дослідження проводяться менше ніж у 50 % ВНЗ. Є 
чимало ВНЗ, де наукові дослідження проводяться на 
низькому рівні або зовсім відсутні. Незадовільною є 
матеріально-технічна база вузівського сектору нау-
ки, де середній рівень зносу наукового обладнання 
сягає понад 85 %, що практично унеможливлює 
проведення досліджень на сучасному рівні. 

Для порівняння, нині бюджет Кембриджського 
університету, в наукових лабораторіях якого вихо-
вано понад 80 нобелівських лауреатів, щорічно пе-
ревищує 1 млрд. фунтів (з них половина коштів 
держави, решта – гранти, замовлення бізнесу і при-
ватні пожертви). Водночас сумарний «науковий» 
бюджет по 100 університетах Мінмолодьспорту 
України, за кодами «підтримка фундаментальних і 

прикладних досліджень у ВНЗ», складає лише біля 
300 млн грн. на рік. 

При збільшенні фінансування на науку та дослі-
дження попит на освіту і, зокрема, на професійну 
освіту також буде сильно зростати. Простий розра-
хунок з використанням поточного співвідношення 
між витратами на науку та дослідження і кількістю 
працівників, зайнятих у науковій сфері України, 
свідчить, що для досягнення мети фінансування 
науки в розмірі 3 % ВВП (Лісабонська єврокомісія 
ЄС) необхідно додатково залучити 700 000 дослід-
ників.  

Звернемось до деверсифікації джерел і багатока-
нальностї фінансування вищої освіти та науки на 
противагу приорітетному бюджетному фінансуван-
ню, про що так багато кажуть чиновники всіх рівнів. 
Поглянемо на неї у світлі реалій сьогодення.  

По-перше, платні освітні послуги є найпривабли-
вішими для вищої школи, оскільки вони надаються 
на тій же матеріально-технічній базі, що і послуги за 
рахунок Держбюджету, і не вимагають спеціальної 
підготовки викладачів. За умови повного реінвесту-
вання отриманого прибутку у навчальний процес, у 
тому числі й на заробітну плату викладачам, ці до-
ходи повністю звільняються від оподаткування. 
Разом із тим, збільшення обсягів платних послуг 
обмежується, з одного боку, кадровим потенціалом 
та матеріально-технічним забезпеченням, а з іншого 
боку, попитом на такі послуги з боку споживачів на 
тлі демографічної кризи та низької платоспромож-
ності населення. Дані Держкомстату свідчать, що 
значна частина населення має вкрай низькі доходи, 
що часто не забезпечують прожитковий мінімум 
(після оподаткування). У цілому більшість населен-
ня не може забезпечити оплату навчання. Слід та-
кож відзначити мотиваційній аспект – плата за осві-
тні послуги не є пріоритетною у витратах українсь-
ких сімей. За данними того ж Держкомстату в стру-
ктурі витрат на непродовольчі товари та послуги, 
частка витрат на освіту ледь перевищує 1 %, у той 
час як плата за навчання у вищих закладах освіти в 
США складала в кінці 90-х років 25 % середнього 
доходу сім'ї. У таких умовах навіть надання особам, 
які оплачують освітні послуги, податкової знижки 
щодо податку з доходів фізичних осіб не може вчи-
нити вагомого впливу на коливання платоспромож-
ного попиту, оскільки повернення податку з доходів 
фізичних осіб здійснюється через рік, а розмір пове-
рнення обмежується сумою сплаченого податку з 
доходів фізичних осіб із заробітної плати. 

Фінансування ж підготовки фахівців за рахунок 
роботодавців, особливо малого і середнього бізнесу 
не спрацьовує з огляду на те, що норми Закону 
України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств», так і норми Податкового кодексу відносять 
плату за навчання до витрат подвійного призначен-
ня, тим самим обмежуючи віднесення її до витрат 
господарської діяльності. У розвинених країнах 
Європи, наприклад у Великобританії, витрати на 
технічну і професійну підготовку у повному обсязі 
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вираховуються із бази оподаткування податком на 
прибуток. 

По-друге, серед інших можливостей розглядають 
продаж результатів і продуктів дослідної діяльності 
університетської науки. Про причини низької ефек-
тивності цієї ланки вже частково було сказано вище. 
Окрім цього можна додати декілька визначень з 
Державної цільової програми «Наука в університе-
тах»: «розвитку заважає низький попит підприємств 
на результати наукових досліджень, високий рівень 
зносу наукового обладнання та приладів, великий 
обсяг навчального навантаження викладачів». Тому 
цю складову можна розглядати більше як потенцій-
ну можливість, ніж як реальну складову надходжен-
ня позабюджетних коштів. 

По-третє, інші чинники, такі як благодійність, 
меценатство або спонсорство. Зарубіжний досвід 
свідчить, що спонсорська допомога може бути ва-
гомим джерелом формування фінансового забезпе-
чення вищих закладів освіти. На заході склалися 
стійкі зв'язки закладів освіти зі спонсорами, в осно-
вному, великим бізнесом. Зв'язки ці здійснюються 
на взаємовигідній основі. Зокрема, здійснюючи 
благодійні акції через спонсорство, компанії виво-
дять з оподаткування свої доходи. У свою чергу, 
отримуючи спонсорські кошти, заклади освіти офі-
ційно представляють продукцію і послуги компаній 
за допомогою проведення рекламних акцій і вико-
ристання наданих компанією продуктів і послуг в 
освітньому процесі. На жаль, в Україні механізм 
спонсорської допомоги є дещо викривленим, спон-
сорську допомогу заклади освіти переважно отри-
мують від батьків студентів. Співпраця з великим 
бізнесом не складається через прогалини в чинному 
податковому законодавстві, оскільки надання бла-
годійної допомоги не дає значної економії на подат-
ках. Тому і цю складову не можливо розглядати як 
джерело фінансових надходжень. 

Так скільки потрібно грошей на освіту і науку 
для забезпечення якісного та сталого розвитку цієї 
галузі? 

ВИСНОВКИ. Світова практика, свідчить, що по-
ки не створено зразкового механізму вирішення цієї 
проблеми, який можна було б застосовувати без 
певних обмежень. Використовуються різні підходи 
до розробки моделі фінансування вищої освіти, але 
всі вони передбачають запровадження в різних фор-
мах і масштабах нових принципів персоніфікації 
бюджетного фінансування та участь безпосередніх 
споживачів освітніх послуг у співфінансуванні ви-
щої освіти. Здійснюється перехід від принципу “фі-
нансування всіх” до принципів “фінансування кож-
ного” та “фінансування кожним”. 

Сьогодні ніхто у державі не дасть обґрунтованої 
відповіді на запитання: який рівень державних ви-
трат на вищу освіту (як і на освіту загалом) у період 
макроекономічних перетворень може вважатись 
достатнім для життєзабезпечення й ефективного 
існування системи, а з якого розпочинається її зане-
пад і руйнація. Понад те, у державі немає навіть 
загальноприйнятої методології й методики прове-

дення відповідних обґрунтувань. Встановлення 
означеного рівня за посиланням на традиційні відсо-
тки від ВВП, які були ефективними в минулому, як і 
прийняття рішення за досвідом провідних країн 
світу, може вважатись ефективним тільки умовно. 

Кожна країна у кожний історичний період має 
свої особливості й умови. Тому досвід одних аж ніяк 
не може бути прямолінійно перенесеним на інших. 
Економічні, демографічні, геополітичні, загальноку-
льтурні, соціально-психологічні й інші чинники є 
величинами змінними. Поза врахуванням їх співвід-
ношення, динаміки та тенденцій розвитку, визначи-
ти державну потребу у фахівцях вищої кваліфікації 
(а відповідно й рівень державного забезпечення 
вищої освіти) неможливо.  

Розпочинати тому потрібно з нульового варіанту 
– підготовки фахівців, які б створили й оволоділи 
методологією й методикою обрахувань, зуміли спів-
віднести досвід сусідів і історичні традиції, врахува-
ти ці змінні величини. 

На останок знову повернемось до документу на 
базі якого освіта України буде жити на протязі на-
ступних десяти років «Національної стратегії розви-
тку освіти в Україні на 2012–2021 роки». Цей доку-
мент, на жаль, так і не дає відповіді на запитання 
хто і коли забезпечить фінансування освітньої галузі 
як пріоритетного напряму видатків бюджетів усіх 
рівнів; хто і коли має розробити та впровадити нор-
мативи фінансування навчальних закладів усіх під-
систем освіти з розрахунку на одного учня, вихова-
нця, студента; хто і коли проведе перегляд штатних 
нормативів дошкільних, навчальних закладів і за-
безпечить перехід у фінансуванні навчальних закла-
дів від принципу утримання навчальних закладів до 
принципу формування їх бюджетів, виходячи з чи-
сельності контингенту та стандарту вартості на-
вчання одного учня, студента; хто і коли має вста-
новити обсяги фінансування освіти відповідно до 
законодавчо гарантованих норм, поступово збіль-
шуючи їх до середніх показників європейських дер-
жав; хто і коли забезпечить формування сучасної 
системи нормування та оплати праці у галузі освіти, 
виконання вимог законодавства щодо встановлення 
зарплати вчителів на рівні середньої промисловості; 
хто відповідатиме за розробку, виготовлення та 
постачання навчальним закладам сучасного облад-
нання, засобів навчання, підручників, програмно-
методичних матеріалів для здійснення навчально-
виховного процесу в обсягах, передбачених держав-
ними освітніми стандартами; хто забезпечить збі-
льшення асигнувань на науково-дослідну та експе-
риментальну діяльність у галузі освіти, доведе обся-
ги фінансування досліджень і розробок у вищій 
школі до рівня не меншого за 10 % від загальних 
асигнувань на її утримання. 
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