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Вища освіта — одна із найважливіших ланок системи освіти та науки, 

оскільки здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів. Необхідність 

реформування змісту системи вищої освіти України, підвищення якості освітніх 

послуг, її належне фінансування є проблемами, що зумовлюються процесами 

євроінтеграції в освітній сфері. Безперечно, що у сучасних умовах, особливо, коли 

вищу освіту здобувають все більше і більше випускників закладів середньої та 

професійно-технічної освіти, вища школа набуває в національній системі освіти 

особливого значення та активізує спроби посилити свій вплив на зміст та якість 

до вищої освіти. Створення сучасної системи освіти, здатної формувати 

відповідний інноваційному вектору розвитку людський капітал, передусім 

пов'язане з інвестиціями в освіту, у т.ч. вищу освіту. В умовах наявної 

макроекономічної нестабільності та дефіциту державного бюджету для 

вітчизняної системи вищої освіти актуальною стає не лише проблема оптимізації 

обсягів і джерел фінансування, а передусім - проблема підвищення віддачі від 

освітніх інвестицій. 

На даний час, успішне функціонування вищих навчальних закладів є 

неможливим, оскільки фінансування вищої освіти в Україні не здійснюється у 

повному обсязі. Проблема об'єктивного визначення обсягів фінансування 

залишається актуальною, оскільки нормативний метод фінансування освіти 

створює передумови для раціонального використання коштів державного 

бюджету і забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні вимог освітнього 

стандарту. 

Аналіз наукової літератури показав, що вітчизняні вчені дедалі більше 

приділяють уваги дослідженню даної проблематики. Проблеми фінансового 

забезпечення вищої освіти стали об'єктом аналізу багатьох вітчизняних науковців, 

таких як Л. Л. Антонюк, М. Ю. Білінець, Т. М. Боголіб, А. І. Бойко, С. І. Каленюк, 

В. Г. Кремень, А. І. Куліков, Є. О. Малік, Т. В. Павлова, А. Ф. Павленко, С. М. 

Подзігун, Н. М. Фещенко, Ю. А. Юрга та ін. Проте ефективність запропонованих 
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авторами новацій оцінити складно. Вони потребують системних 

макроекономічних змін, часу на реалізацію та подолання фінансових бар'єрів 

розвитку вищої школи. Здійснювані протягом останнього року радикальні кроки 

на шляху реформування вищої освіти в Україні, у т.ч. її фінансової складової, 

засвідчують актуальність подальших досліджень у цьому напрямку. 

Основним фактором, що гальмує розвиток вищої школи України є брак 

коштів, спрямованих на розвиток вищої освіти. Саме тому особливої актуа-

льності набуває розгляд системи державного фінансування вищої освіти а також 

пошук шляхів вдосконалення її фінансового забезпечення. 

Метою даної роботи є дослідження стану та тенденцій фінансового за-

безпечення системи вищої освіти в Україні в умовах реформування. 

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:  

- дати характеристику системи вищої освіти України; 

- розкрити сутність механізму фінансування вищої освіти;  

- розглянути державну політику щодо забезпечення функціонування вищих 

навчальних закладів 

- визначити місце вищої освіти в національній економіці; 

- провести аналіз стану та тенденцій фінансування вищої освіти; 

- виявити проблеми фінансового забезпечення ВНЗ; 

- розглянути зарубіжний досвід фінансування вищої освіти; 

- навести пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення 

вищої освіти в Україні 

Об'єктом дослідження є система вищої освіти України. 

Предмет дослідження: процес фінансування ВНЗ. 

Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення су-

часної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених та 

фахівців у сфері фінансового забезпечення вищої освіти. 

У процесі дослідження були використані такі методи наукових дослі-

джень: порівняння (встановлення подібності або відмінностей); аналіз (виділення 

окремих частин досліджуваного об'єкта); синтез (навпаки, поєднання окремих 
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частин в єдине ціле); узагальнення (фіксація загальних ознак та властивостей 

об'єкта та перехід від одиничного до особливого та загального). Застосовано 

також системний підхід, який полягає в комплексному дослідженні об'єктів, 

дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і 

частин. 

 Результати дослідження мають як теоретичне так і практичне значення. 

Зокрема, пропозиції та рекомендації щодо впровадження розроблених 

методичних підходів до ефективної системи державного фінансування вищої 

освіти, а також пошук шляхів вдосконалення її фінансового забезпечення. 

Наукова новизна полягає у проведенні комплексного дослідження фі-

нансування вищої освіти в Україні. 

Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків 
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