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З метою підвищення якості вищої освіти необхідно критично переглянути 

підходи до управління фінансами, особливо механізми формування та 

розподілу державних витрат на підготовку кадрів. Пошук нової моделі 

державного фінансування стає одним із пріоритетних напрямів 

реформування національної системи вищої освіти. 

 

Безперечно, реформа фінансування є лише частиною інших реформ системи 

вищої освіти, зокрема управління вищою освітою, зміни в структурі та 

програмах вищої освіти. Але майже незаперечним може бути твердження, що 

за умови розширення автономії ВНЗ модель державного фінансування 

здобуття вищої освіти, безумовно, має зазнати змін. 

 

Очевидно, що модель фінансування, з однієї сторони, має стимулювати 

розвиток вищих навчальних закладів, підвищення якості вищої освіти, з 

іншої, - задовольняти національні та регіональні потреби у фахівцях на 

відповідному ринку праці, відповідати державним пріоритетам розвитку 

економіки. 

 

Перше питання, яке виникає – на яких принципах має ґрунтуватися нова 

модель фінансування, що має фінансуватися і як:  

 

1. держава підтримує  поточну діяльність ВНЗ (базове фінансування - 

кошти на виплату заробітної плати, утримання навчальних приміщень і 

т. ін.), забезпечуючи тим самим відносну стійкість їх функціонування,  

або 

обсяг державного (бюджетного) фінансування залежатиме від певних 

показників діяльності ВНЗ, стимулюючи таким чином їх 

конкурентоспроможність?  

 

2. розподіл державного фінансування відбувається централізовано 

(плановий розподіл місць, які фінансуються державою),  

чи 

ВНЗ  або майбутній студент (за умови впровадження ваучерної схеми 

фінансування) самостійно приймає рішення щодо використання 

отриманих коштів? 

 



Досвід реформування фінансування вищої освіти в країнах Європи свідчить 

про поступовий перехід до моделі, орієнтованої на досягнення «результатів», 

відповідність заздалегідь визначених індикаторів, benchmarks.  

Механізм державного фінансування стає не просто інструментом розподілу 

певного обягу коштів, але все більше використовується як інструмент 

стимулювання ВНЗ, який спрямовує отримані у вигляді так званих “блокових 

грантів” кошти на покриття декількох категорій витрат, маючи при цьому 

широку автономію щодо внутришнього розподілу таких коштів.  

Використовується й змішаний підхід до визначення обсягу фінансування 

ВНЗ, коли конкретні обсяги фінансування визначаються за формулою, яка 

поєднує «вхідні» (обсяг прийому, кількість штатних працівників, кількість 

аспірантів, площа навчальних приміщень тощо) та «результативні» 

показники (обсяг випуску, працевлаштування випускників за спеціальністю, 

участь у міжнародних проектах, залучення іноземних студентів, місце ВНЗ в 

рейтингах тощо).   

 

Розмір “блокового гранту”, який отримує університет на кожного студента, 

залежатиме від предметної області, за якою відбувається навчання. Зокрема, 

можуть встановлюватися вищі коефіцієнти фінансування для пріоритетних 

напрямів навчання, наприклад, медичних та природничо-технічних, IT тощо
1
.  

Закріплені новим законом «Про вищу освіту» розширення автономії ВНЗ, 

зміни у структурі вищої освіти, зміни у переліку галузей знань та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

прогнозоване зменшення кількості студентів вищих навчальних закладів, 

створюють сприятливі умови для реалізації нових ініціатив щодо змін моделі 

фінансуванні вищої освіти.  

 

Аби стати імпульсом для справжніх, не косметичних реформ, зміна моделі 

фінансування вищої освіти має бути системною вже у короткостроковій 

перспективі, проте водночас не носити «шоковий», руйнівний характер. Вона 

не має обмежитися лише зміною обсягів фінансування ВНЗ, охоплюючи 

також систему державного замовлення на підготовку кадрів, запровадження 

дієвих систем оцінки якості вищої та професійної освіти, якісну зміну 

педагогічного складу. 
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Таку модель неможливо запозичити. Її треба розробляти з залученням 

широкого кола заінтересованих осіб та масштабної експертної підтримки, 

при цьому не обов’язково іноземної.  

 

І починати треба було вже вчора... 

  

 

 

 

 

 

  


