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держави та регіонів з метою отримання інвестиційних ресурсів на розвиток 

галузей та залучення іноземних інвесторів.  Лише активна державна позиція та 

комплексний підхід щодо вирішення існуючих проблем, пов’язаних з 

інвестиційною діяльність на мікро- і макрорівнях, дозволить з максимальною 

ефективність реалізувати Україні свій потенціал в інвестиційній сфері, що 

стане передумовою її сталого економічного розвитку в майбутньому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У 
РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ 

 

Протягом останніх десятиліть відбулися істотні зміни у  підходах до 

фінансування систем вищої освіти в різних країнах, а також в механізмах 

розподілу бюджетних коштів між вищими навчальними закладами. Це 

обумовлено з одного боку різким зростанням контингентів учнів в системі 

освіти, а з іншого - обмеженістю бюджетних ресурсів, що вимагає підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів та залучення позабюджетних 

джерел. Також, суттєвий вплив на зміни форм і механізмів фінансування 
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здійснює зміна змісту вищої освіти у відповідності до потреб економіки та 

держави у сучасних умовах.  

Теоретичним підґрунтям дослідження з питань моделей, підходів та 

перспектив фінансування освітніх послуг стали роботи багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених – економістів, відомих фахівців, таких, як Б. Кларк, 

Х. Строуп, В. Гармс, Дж. Гутрі, Л. Піерс, Д. Найт, Ч. Кватлебаум, В. Фулмер , 

Дж. Перкінс, Д. Вуд, І. Чейт, Д. Бок, І. Майбуров, І. Вахович, В. Зубко, К. 

Корсак, В. Луговий, І. Кичко, С. Яременко, Л. Добровольська та ін.  

Відомо, що чим вище рівень освіти нації, тим швидше розвивається 

економіка, тим більше дохід держави. Система фінансування вищої освіти в 

різних країнах має спільні та відмінні риси. 

Основними елементами фінансування освітніх послуг є: порядок та моделі 

фінансування, джерела фінансування, бюджетного планування та фінансування 

системи освіти.  

Одним з найбільш важливих питань є питання фінансування вищої освіти. 

Серед моделей фінансування вищої освіти слід виділити наступні:  

1. Фінансування, що спрямоване на задоволення потреб дер жави. Модель 

передбачає, що держава фінансує університети з бюджету безпосередньо, 

натомість навчальний заклад готує необхідних, з точки зору держави, фахівців 

по заздалегідь узгодженим і затвердженим цінам. Перевага даної моделі 

полягає в тому, що держава отримує фахівців згідно визначених стандартів, 

також, можливим є збільшення ефективності та мінімізації витрат держави. 

Основний недолік полягає у тому, що відповідність параметрів підготовки 

фахівців реальним потребам ринку праці встановлюється ступенем точності 

прогнозних оцінок держави. Іншими словами, помилки в структурі і змісті 

підготовлених кадрів на момент їх випуску є неминучими. 

2. Замовлення державою підготовки фахівців на основі конкурсу. Ця  

модель фінансування університетів є різновидом попередньої; її відмінною 

рисою є більший ступінь орієнтованості на ринок. У конкурсі на отримання 

державного завдання виграє той вуз, у якого освітні послуги найбільш повно 
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відповідають умовам конкурсу (потребам ринку праці), а витр ати, пов'язані з 

навчанням оптимальні. Перевагою, щодо першої моделі, є додаткова 

можливість скоротити витрати держави на освіту. 

3. Фінансування вищих навчальних закладів за результатами роботи. На 

обсяг фінансування впливають такі показники, що характеризують діяльність 

вищих навчальних закладів, як кількість випускників, кількість студентів-

першокурсників, рівень знань учнів, а також складність курсів, що 

викладаються, визначені за підсумками незалежного контролю, кількість 

дисертацій, захищених в вузі та ін. 

4. Фінансування безпосередніми споживачами освітніх послуг. В основі 

даної моделі фінансування - державні зобов'язання, які у вигляді певних 

купонів або сертифікатів (ваучерів) на тих чи інших умовах передаються 

безпосереднім споживачам освітніх послуг. Як і у випадку застосування інших 

моделей, фінансування із застосуванням ваучерів в окремих країнах нерідко 

співфінансується з боку студента або комерційної структури-замовника 

освітніх послуг. Саме необхідність оплати мотивує замовника бути більш 

вимогливими до якості послуг, що надаються, в результаті подібну комбінацію 

прийнято вважати найбільш ефективною. 

Відмітимо, що  в рамках використання ваучерної системи фінансування 

університетів поширеним є ліберальний ринковий підхід. Цей підхід виходить з 

того, що: 

1) навчальні заклади вільно встановлюють ціни, причому вони можуть 

бути вище вартості (фінансового забезпечення) виданого державою ваучера; 

2) відсутня диференціація ваучера за вартістю; 

3) виробниками освітніх послуг, на які поширюється дія ваучерів, можуть 

бути як державні, так і недержавні вищі навчальні заклади, які висловили згоду 

брати участь в даній системі фінансування на певних умовах; 

4) вищі навчальні заклади мають свободу при виборі потенційних 

студентів. 
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Як видно з розглянутих систем фінансування вищої освіти, деякі з цих 

підходів впроваджуються в нашій країні. В майбутньому викликає науковий 

інтерес тенденції системи державної і недержавної фінансової підтримки 

студентів, рамки комерціалізації діяльності вузів і інші чинники і процеси 

розвитку механізму фінансового забезпечення вищих навчальних закладів. 

Як видно з розглянутих систем фінансування вищої освіти, деякі з цих 

підходів впроваджуються в нашій країні. В майбутньому викликає науковий 

інтерес тенденції системи державної і недержавної фінансової підтримки 

студентів, рамки комерціалізації діяльності вузів і інші чинники і процеси 

розвитку механізму фінансового забезпечення вищих навчальних закладів.  
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