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АНОТАЦІЯ. У статті ретельно проаналізовано практику бюджетування
у сфері вищої освіти України. Основним чинником максимізації ефектив-
ності вищої освіти визначено принцип повноти забезпечення фінансо-
вими ресурсами. Запропоновано основні напрями ефективного вирішен-
ня складного фінансового й організаційного завдання оптимізації
фінансового механізму ВНЗ.
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АННОТАЦИЯ. В статье тщательно проанализирована практика бю-
джетирования в сфере высшего образования Украины. Основным фак-
тором максимизации эффективности высшего образования определено
принцип полноты обеспечения финансовыми ресурсами. Автором пред-
ложены основные направления эффективного решения сложного фина-
нсового и организационного задания оптимизации финансового механи-
зма вуза.
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ANNOTATION. The practice budgeting in the sphere of higher education of
Ukraine is analysed in the article. As a main factor of maximization of efficiency
of higher education is determined the principle of completeness of maintenance
of financial resources. Author offers the basic directions of optimization of the
financial mechanism of higher educational institution.

KEY WORDS: budget, budgeting, financial mechanism, management of fi-
nance and economic activity of higher educational institution.

Основним завданням держави в сучасних умовах має бути
створення відповідного нормативного й регуляторного середо-
вища, в якому бізнес, місцеві громади, громадські та державні
організації, будуть зацікавлені у компетентних працівниках, а
отже, активніше будуть залучені до фінансування вищої освіти.

Кризовий стан економіки, дефіцит державних ресурсів зумо-
вив функціонування вищої освіти в Україні за принципом обме-
женості бюджетного фінансування. В результаті недоотримання
фінансових ресурсів, що виділяються державою, застарілості но-
рмативно-правового забезпечення та механізмів залучення і ви-



Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

221

користання позабюджетних коштів освітня галузь не отримує не-
обхідного розвитку.

Важливе значення для формування теоретичних підходів до
оптимізації фінансового механізму закладів вищої освіти віді-
грають роботи відомих учених: Ф. Альтбаха, Н. Барра, Т. Бого-
ліб, Грегорі Дж. Брока, С. Буковинського, І. Каленюк, П. Куліко-
ва, Джойл Г. Сигела, Б. Чапмана, Джай К. Шима, С. Юрія та ін.
Водночас, проблеми удосконалення механізму управління витра-
тами вищих навчальних закладів (ВНЗ) з використанням методи-
ки бюджетування потребують ретельного доопрацювання.

Метою статті є визначення основних напрямів оптимізації фі-
нансового механізму вищих навчальних закладів України відпо-
відно до вимог сучасності.

Законодавчо прийнятим методом фінансування вищої освіти в
Україні є бюджетне фінансування, що здійснюється на основі єди-
ного кошторису доходів та видатків. Джерелами формування кош-
торису є як бюджетні кошти, так і кошти, отримані з інших джерел
(від надання закладом додаткових освітніх послуг, прибутки від
реалізації навчально-виробничої продукції, від здачі приміщень в
оренду, добровільні внески). При цьому співвідношення між бю-
джетними та небюджетними фінансовими ресурсами змінюється
залежно від наявності бюджетних ресурсів та адекватної держав-
ної політики у сфері освіти, темпів економічного розвитку, форми
власності навчального закладу, співвідношення між державним та
недержавним секторами економіки та ін.

На сьогоднішній день необхідне створення мережі ВНЗ з ви-
соким технологічним рівнем, новітнім навчально-методичним та
інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом,
створення ефективного освітнього середовища з урахуванням ін-
новаційного розвитку освіти, запитів особистості та суспільства,
що в кінцевому результаті сприятиме інтеграції України у світо-
вий простір. Зауважимо, що меншість серед обраних рішенням
МОНмолодьспорту України на досягнення статусу «дослідниць-
ких університетів» вищих навчальних закладів України й справді
відповідає частині рис подібних зарубіжних закладів, а більшість
мають гуманітарну спеціалізацію і не відповідатимуть світовим
стандартам.

Однак, подібні плани є лише хорошими намірами, адже виді-
лених державою коштів на галузь не вистачає для досягнення її
головної мети в сфері освіти — створення умов для реалізації га-
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рантованого Конституцією України права громадян на отримання
якісної освіти.

З метою вирішення проблеми діяльності закладів освіти у бага-
тьох галузевих нормативно-правових актах знайшли відображення
норми, присвячені фінансуванню бюджетних установ. Так, для ви-
рішення даних проблем на державному та районному рівнях роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р.
№ 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільо-
вого методу в бюджетному процесі» було законодавчо введено
програмно-цільове фінансування закладів бюджетної сфери, у то-
му числі освіти. Метою запровадження програмно-цільового ме-
тоду є встановлення безпосереднього зв’язку між виділеними бю-
джетними коштами та результатами їх використання.

Головним розпорядником кредитів під час виконання цих
програм є відділ освіти. Щорічно з метою фінансування виконан-
ня даних програм державою видаються цільові бюджетні кошти.
Виходячи з бюджетних запитів, поданих головним розпорядни-
ком бюджетних коштів, та відповідних бюджетних призначень,
формується паспорт кожної бюджетної програми, що містить ос-
новну інформацію щодо мети та обсягів виконання програми на
конкретний бюджетний рік.

Велика увага приділяється фінансовому плануванню видатків
на освіту, об’єктом якого переважно виступають фінансова діяль-
ність суб’єкта бюджетної установи та відповідне коло фінансо-
вих операцій. Фінансове планування здійснюється з метою об-
ґрунтування ефективності управлінських рішень із урахуванням
їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації затрат і
позитивних економічних результатів. Планування видатків має
здійснюватися згідно принципів об’єктивної потреби, комплекс-
ності, науковості, достатності, ефективності та контролю за ви-
користанням отриманих бюджетних та позабюджетних ресурсів.

У результаті запровадження заходів для розширення доступу
до сучасної освіти жителів українських міст і сіл, є можливість
підняти рівень життя громадян. Так, на думку професора Лон-
донської школи економіки Ніколаса Барра, вже доведено, що фі-
нансування вищої освіти напряму пов’язане з якістю життя насе-
лення [1]. Запровадження збільшеного нормативу видатків на
утримання бюджетних установ дасть змогу у майбутньому по-
ліпшити умови для фізичного, розумового та духовного розвитку
особистості кожного студента.
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Участь у контролі якості освітніх послуг, доцільності та ефек-
тивності використання бюджетних коштів мають приймати як
державні органи контролю, так і громадяни. Даний контроль по-
винен включати такі складові:

• державний контроль, в особі уповноважених органів, що має
захищати інтереси споживачів освіти, стежити за виконанням
іншими учасниками процесу вищої освіти своїх зобов’язань, а
також відповідати за стратегічне управління галуззю у цілому;

• громадський контроль, який посилить підзвітність установ і
забезпечить прозорість та публічність використання наявних ре-
сурсів (видатків, здійснених відповідною установою) [2].

На нашу думку, основним чинником максимізації ефективно-
сті освіти в Україні є принцип повноти забезпечення бюджетних
установ освітньої сфери фінансовими ресурсами, що зробить мож-
ливим упровадження таких заходів:

1) збільшення нормативу при плануванні видатків на утри-
мання бюджетних установ, що поліпшить умови фізичного, ро-
зумового, духовного розвитку особистості;

2) оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів
(насамперед у сільській місцевості), шляхом максимальної до-
ступності освітніх послуги для всіх категорій населення через
спрямування коштів бюджетів на розвиток сучасної освітньої ін-
фраструктури;

3) раціональне використання кадрового потенціалу педагогі-
чних працівників навчальних закладів та підвищення рівня
оплати їх праці відповідно до навантаження, педагогічного ста-
жу та ін.;

4) створення умов для здобуття учнями і студентами освіти
світового рівня в Україні, що сприятиме їх адаптації в умовах
ринкової економіки;

5) забезпечення доступу до якісної освіти групам населення,
що потребують особливої уваги в умовах ринкової економіки (ді-
ти малозабезпечених родин, бездомні, люди з особливими потре-
бами);

6) відповідність освітніх послуг вимогам ринкового середо-
вища та демократичного суспільства;

7) вивчення і запровадження у навчально-виховний процес
нових прогресивних форм і методів роботи (особливий акцент
при цьому має робитися на запровадження інтерактивних методів
навчання, подальшої гуманізації навчально-виховного процесу);
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8) покращення соціального забезпечення викладачів, незадо-
вільність якого негативно впливає на якість освіти, оскільки пе-
дагогічні працівники змушені шукати додаткові джерела заробіт-
ків і т. д.

Заслуговує на увагу табл. 1, яку ми розрахували за даними
Звіту про людський розвиток ПРООН за 2007/2008 [3].

Таблиця 1
ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ

Витрати на освіту Витрати на освіту
(на душу населення)

Країна
% до
ВВП

млрд
дол.
США

млрд дол. США
(за ПКС, у цінах

2005 р.)

дол. США
(за ПКС,
2005 р.)

% до рів-
ня США

ВВП на душу
населення,
дол. США

(за ПКС, ціна
2005 р.)

Україна 6,4 5,3 20,61 439,45 17,98 6848
Норвегія 7,7 22,75 14,74 3204,35 131,14 41420
США 5,9 732,57 732,57 2443,53 100,00 41890
Фінляндія 6,5 12,56 10,96 2107,69 86,26 32153
Німеччина 4,6 128,56 111,75 1351,27 55,30 29461
Греція 4,3 9,68 11,158 1005,23 41,14 23381
Чехія 4,4 5,47 9,24 905,88 37,07 20538
Угорщина 5,5 6,0 9,9 980,20 40,11 17887
Польща 5,4 16,37 28,53 746,86 30,56 13847
Естонія 5,3 0,69 1,095 842,31 34,47 15478
Білорусь 6,0 1,78 4,65 474,49 19,42 7918
Росія 3,6 27,49 55,86 387,92 15,88 10845
Румунія 3,4 3,35 6,659 308,29 12,62 9060
Казахстан 2,3 1,3 2,7 177,63 7,27 7857
Туреччина 3,7 13,4 22,39 306,71 12,55 8407
Китай 1,9 42,45 167,48 127,56 5,22 6757
Іран 4,7 8,9 25,49 367,29 15,03 7968
Нігерія 2,3 0,08 0,26 19,55 0,80 781

Як бачимо з табл. 1, при досить хороших відносних показни-
ках витрат на освіту в Україні (6,4% від ВВП), абсолютні показ-
ники виглядають дуже скромно: у розрахунку на одну особу за
паритетом купівельної спроможності Україна витрачала менше
440 дол. на рік, тоді як країни Східної Європи — приблизно вдві-
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чі більше, а високорозвинені країни — в 4—6 разів більше [3].
Притому, що щорічно по всьому світу у вузи вступають понад
150 млн осіб, причому за останні 10 років цей показник збільши-
вся на 53 %. Вищу освіту отримують 26 % світового населення
студентського віку. В багатьох багатих країнах доступність ви-
щої освіти переважила 50 %, а в деяких — 80 % [4].

Проведене дослідження сучасного стану фінансування вищої
освіти в Україні свідчить, що для розв’язання проблем галузі не-
обхідно розробити цілісну систему державних заходів, що будуть
спрямовані на забезпечення її ефективного розвитку. При цьому
головним завданням, на наш погляд, має стати забезпечення до-
статнього фінансування галузі, шляхом оптимізації бюджетних та
позабюджетних джерел її розвитку.

Особливу роль повинна відігравати система управління та кон-
тролю за діяльністю бюджетних установ щодо ефективності ви-
користання фінансових ресурсів держави. Для поліпшення стано-
вища, що склалося, політику фінансування освіти потрібно фор-
мувати відповідно до соціально-економічної доцільності здійсне-
них бюджетних видатків та поєднання вітчизняного й світового
досвіду.

Трансформація економічного механізму функціонування вищої
школи в Україні триває двадцять років. За цей період ВНЗ пройш-
ли низку етапів, від господарської самостійності на принципах са-
мофінансування до надання освітніх послуг на умовах повного
відшкодування витрат за рахунок позабюджетних коштів. Разом з
тим, цей процес далекий до завершення. Загострення конкуренції
на ринку освітніх послуг, підвищення вимог до якості освіти, ни-
зький платоспроможний рівень населення, постійні зміни зовніш-
нього економічного середовища та необхідність своєчасної адап-
тації до них вимагають від ВНЗ, з одного боку, збільшення витрат
на забезпечення навчального процесу, формування науково-
педагогічних кадрів, підтримку й оновлення матеріально-технічної
бази, постійний розвиток ВНЗ, а з іншого — перегляду форм і ме-
тодів господарювання та розробки ефективного механізму управ-
ління витратами. В зв'язку з цим, актуальною проблемою удоско-
налення фінансового механізму вищих навчальних закладів є
розробка концепції управління витратами з урахуванням особли-
востей фінансово-господарської діяльності конкретного ВНЗ.

Ефективним напрямком удосконалення процесу управління
фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закла-
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ду з метою отримання додаткових конкурентних переваг і забез-
печення ефективного використання ресурсів є планування дохо-
дів і витрат з використанням системи бюджетування.

За своїм змістом бюджетування являє собою адаптований до
нових умов господарювання процес планування діяльності під-
приємства шляхом розробки системи взаємопов’язаних бюдже-
тів. Бюджет — це плановий документ, що відображає у вартісних
показниках наступні господарські операції підприємств та ре-
зультати, пов’язані з їх виконанням. Його характерною особливі-
стю є безсторонність і чітке встановлення показників, що допо-
магають керівництву ВНЗ спочатку конкретизувати намічені
завдання, а потім — проаналізувати їх виконання шляхом порів-
няння усіх видів фінансових витрат, джерел їх покриття та очіку-
ваних результатів.

Як і будь-який економічний інструмент, бюджетування немож-
ливе поза принципами його застосування, серед яких принципи
повноти, участі, обґрунтованості бюджетів, гнучкості, інтегрова-
ності та економічності. Важливим принципом бюджетування є
повнота охоплення діяльності суб’єкта господарювання, відповід-
но до якого бюджети мають відтворювати всі види діяльності та
показники роботи всіх структурних підрозділів вищого навчаль-
ного закладу. Кожен з бюджетів системи має власне призначен-
ня, а тому їх поділяють за об’єктами на функціональні, операцій-
ні, фінансові, зведені [5].

Найбільш конкретизованими за ступенем деталізації даних,
що їх представлено в бюджеті, є функціональні бюджети, які
складаються окремими підрозділами ВНЗ. Підрозділам, які бе-
руть участь у формуванні доходів ВНЗ непрямо і виявити їх
вклад досить важко (деканати, ректорат та інші управлінські під-
розділи), встановлюються тільки бюджети витрат. Операційні
бюджети складаються стосовно конкретних функцій і включають
доходи і витрати, пов’язані з наданням освітніх послуг, виконан-
ням наукових робіт. До них належать: бюджет витрат на оплату
праці, бюджет накладних витрат, бюджет собівартості, бюджет
податкових платежів, бюджет управлінських витрат тощо. На ба-
зі операційних бюджетів формуються фінансові бюджети, до
яких належать: бюджет капітальних вкладень (або інвестиційний
бюджет), бюджет руху грошових коштів та бюджет доходів і ви-
трат. Зведений бюджет містить систему оперативних та фінансо-
вих бюджетів.
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Запровадження бюджетування в управлінні витратами ВНЗ
вимагає проведення значної і копіткої роботи у напрямку забез-
печення відповідної організації цього процесу, включаючи вста-
новлення повноважень і відповідальності всіх його учасників, тер-
мінів завершення окремих видів робіт та етапів, визначення ін-
формаційної бази та переліку використовуваних засобів. Для
цього у ВНЗ доцільно створити відділ бюджетування, підвищити
роль і значущість кафедр у структурі навчального закладу, тобто
виділити в структурі ВНЗ центри відповідальності, фінансового
обліку та консолідації. Центр фінансового обліку здійснює оброб-
ку інформації про вхідні та вихідні фінансові потоки від усіх ви-
дів діяльності (освітньої, наукової, виробничої, інвестиційної).
Прерогативою центру консолідації мають бути зведені дані за
всіма центрами відповідальності та фінансового обліку.

На нашу думку, роботу зі складання бюджетів має виконувати не
тільки спеціалізований підрозділ (планово-фінансовий відділ), адже
в цьому випадку система бюджетування втрачає принцип участі, а
керівники центрів відповідальності не мають зацікавленості у вико-
нанні бюджету. Необхідною є участь у цьому процесі всіх праців-
ників університету, що сприятиме посиленню зацікавленості підле-
глих у збільшенні обсягів діяльності навчального закладу та
економії всіх видів ресурсів. З метою скорочення витрат, наприклад,
в США майже 90 % вузів удаються до аутсорсингу. Найбільш по-
ширеними сферами послуг є організація харчування (67 %), торгів-
ля підручниками і книгами (52 %), управління благодійними фон-
дами (41 %), юридичні послуги (28 %). Інші сфери адміністративно-
господарської та фінансової діяльності (спортивні споруди, приби-
рання приміщень, утримання електротехнічного господарства, опа-
лення, бухгалтерія й т.п.) складають від 2 до 20 % [6].

В основу механізму бюджетування у ВНЗ покладені коштори-
си доходів і витрат. Кількісними орієнтирами, крім того, є сукуп-
ність цільових та контрольних показників, що встановлюються
державними органами влади і, передусім, Міністерством освіти
та науки України, а також керівництвом вищого навчального за-
кладу. При встановленні цільових показників бюджетування є
доцільним перехід від окремих показників у вигляді однозначно
заданої величини до інтервального й напівінтервального їх зна-
чення, що є більш прийнятним за умови невизначеності.

Важливу роль у процесі бюджетування відіграє інформаційна
база. В якості вихідної використовується інформація про вартість
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навчання та кількісний склад студентів у розрізі спеціальностей,
можливості матеріально-технічної бази, забезпеченість навчаль-
ного процесу навчально-методичною літературою, персональни-
ми комп’ютерами і програмними продуктами, технічними засо-
бам навчання, норми оплати праці професорсько-викладацького
та іншого персоналу тощо. За сучасних умов, інформаційна база
фінансового менеджменту вітчизняних ВНЗ не є досконалою,
адже формується даними бухгалтерського обліку, що орієнтовані
переважно на користувачів інформації, які не впливають на
управлінські рішення.

Крім недостатньої інформаційної бази, потребує подальшого
вдосконалення система планування й нормування, оскільки під-
ставою для отримання коштів із бюджету певного рівня є розроб-
лений належними чином і затверджений кошторис доходів і ви-
трат навчального закладу.

Отже, на підставі вищезазначеного можна стверджувати, що
розробка методів і критеріїв оптимізації фінансового механізму
ВНЗ — складне фінансове й організаційне завдання. Ефективне
його вирішення передбачає:

• удосконалення інформаційної бази прийняття управлінських
рішень;

• наукове обґрунтування цільових планових показників бю-
джетування;

• залучення до процесу бюджетування всіх працівників вищо-
го навчального закладу;

• підвищення зацікавленості працівників усіх підрозділів у ре-
зультатах діяльності університету;

• розробку та запровадження системи внутрішніх звітних
форм та організацію документообігу;

• розробку або придбання програмного забезпечення процесу
бюджетування;

• виділення коштів на фінансування заходів щодо переходу на
нову систему управління ресурсами навчального закладу.

Слід зауважити, що деякі вітчизняні ВНЗ вже мають досвід
упровадження та реалізації системи бюджетування в управлінні.
Але в переважній більшості випадків процес переходу навчаль-
них закладів до планування доходів і витрат за методом бюдже-
тування поки що відбувається досить повільно. Вони не поспі-
шають запроваджувати в управлінський процес механізм,
недостатньо відпрацьований на практиці.
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Саме з огляду на превентивні заходи щодо підготовки нашого
освітньо-наукового комплексу до майбутніх змін у період 2012—
2020 років є всі підстави вважати, що актуальною проблемою су-
часної господарської практики залишається необхідність карди-
нального реформування механізму фінансування системи освіти.
Обсяги фінансування державою закладів освіти не тільки не від-
повідають об‘єктивно необхідним потребам, а й навіть держав-
ному замовленню, фінансування навчальних закладів здійсню-
ється не у відповідності до встановлених нормативів. Недостат-
ність державного фінансування зумовлює потребу урізноманіт-
нення джерел фінансування та удосконалення методів фінансу-
вання освіти.

Оцінка діючої системи фінансування вищої освіти свідчить
про ряд проблем у цій сфері. Для удосконалення умов фінансу-
вання вищої освіти запропоновано комплекс заходів на макро-
економічному та мікроекономічному рівнях з урахуванням внут-
рішніх потенційних можливостей вищих навчальних закладів.
Зокрема, з метою більш ефективного використання бюджетних
коштів та призупинення втрати інтелектуального потенціалу на-
ції через процеси еміграції, необхідно створити належні економі-
чні умови для використання інтелектуальної праці та зростання
попиту на неї; удосконалити систему оплати праці у бюджетній
сфері; поліпшити соціальний захист працівників освітньої галузі;
удосконалити систему розподілу та використання бюджетних
коштів на основі приведення у відповідність обсягів підготовки
фахівців потребам сучасного ринку праці; розширити можливості
використання додаткових джерел фінансування вищої освіти
шляхом залучення бізнес-структур, спонсорської підтримки, ме-
ценатства.

Тісний взаємозв’язок та взаємовплив економіки і вищої освіти
зумовлює необхідність забезпечувати й підтримувати зусиллями
вищої освіти соціально орієнтований ринковий, інноваційний,
євроінтеграційний курс економіки України, що й визначає кон-
цептуальні напрями розвитку вітчизняної системи вищої освіти.

Вибір Україною таких засад розвитку економіки потребує по-
рушення і вирішення системою вищої освіти певних завдань, зо-
крема, підтримки євроінтеграційного напряму розвитку системи
вищої освіти, що має забезпечити умови входження нашої країни
до єдиного європейського ринкового простору. У напрямі спри-
яння формуванню інноваційного розвитку економіки — забезпе-
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чення виконання науково-дослідних робіт та проектних розро-
бок, підготовки фахівців відповідного профілю тощо. Для під-
тримки й розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки
вища освіта повинна забезпечити рівень якості освітнього потен-
ціалу і кадрового забезпечення країни відповідно до вимог соціаль-
но-орієнтованої ринкової економіки тощо.
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