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У статті досліджено основні показники функціонування системи вищої освіти в Україні. Показано сутність 
та особливості фінансування закладів вищої освіти за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів фі-
зичних осіб протягом останніх років. Вивчено склад та структуру вищих навчальних закладів залежно від 
їх типів. Проаналізовано вплив кількості студентів закладів вищої освіти I–IV рівнів акредитації на джерела 
фінансування їхнього навчання. Обґрунтовано необхідність диверсифікації джерел фінансування закладів 
вищої освіти як чинника, що впливає на підвищення якості підготовки фахівців.

Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, ринок освітніх послуг, фінансове забезпечення, фінан-
сові ресурси, джерела фінансування.
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ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье исследованы основные показатели функционирования системы высшего образования в Украине. 
Показаны сущность и особенности финансирования высших учебных заведений за счет государственного и 
местных бюджетов, средств физических лиц в течение последних лет. Изучены состав и структура высших 
учебных заведений в зависимости от их типов. Проанализировано влияние количества студентов высших 
учебных заведений I–IV уровней аккредитации на источники финансирования их обучения. Обоснована не-
обходимость диверсификации источников финансирования учреждений высшего образования как фактора, 
который влияет на повышение качества подготовки специалистов.
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The article studies main indicators of functioning higher education system in Ukraine. The essence and features 
of financing higher education institutions at the expense of state, local budgets and funds of individuals in recent 
years are shown. Contents and structure of higher educational institutions depending on their types are studied. The 
influence of the number of students of higher education institutions of I–IV levels of accreditation on the sources of 
financing their education is analyzed. The necessity of diversifying sources of financing higher education institutions 
as a factor influencing improvement of the quality of specialist training is substantiated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ключовим показником оцінки роз-
витку країни є індекс людського розвитку, в 
якому, крім рівня життя, враховується рівень 
грамотності та освіченості населення дослі-
джуваної країни. Безумовно, вища освіта 
має прямий вплив на конкурентоспромож-
ність економіки країни загалом за допо-
могою підготовки кваліфікованих кадрів. 
Однією з умов входження України у світовий 
економічний простір є належне фінансу-

вання закладів вищої освіти, яке відповідає 
потребам економічного розвитку країни на 
сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження функціонування сис-
теми вищої освіти та аналізу джерел фінан-
сування вищих навчальних закладів приділя-
ють увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як 
І. Грищенко, Т. Боголіб, О. Люта, Л. Гольтяєва, 
І. Кичко, Л. Шевченко, М. Іванов, І. Гращенко, 
Н. Волкова.
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Таблиця 1
Основні показники діяльності вищої освіти в Україні

Показники
I–II рівнів акредитації III–IV рівнів акредитації

2010/11 
н. р.

2012/13 
н. р.

2014/15 
н. р.

2015/16 
н. р.

2010/11 
н. р.

2012/13 
н. р.

2014/15 
н. р.

2015/16 
н. р.

Кількість закладів, 
усього, од. 483 469 387 371 330 316 277 288

зокрема, за держав-
ною та комунальною 
формами власності

406 399 323 317 231 220 197 208

за приватною фор-
мою власності 77 70 64 54 99 96 80 80

Кількість студентів, 
усього, тис. ос. 351,4 335,8 251,3 230,1 2 066,7 1 770,3 1 438,0 1 375,2

Прийнято, усього, 
тис. ос. 125,1 96,7 69,5 63,1 381,2 331,1 291,7 260,0

Випущено, усього, 
тис. ос. 107,4 89,8 79,1 73,4 528,9 505,4 405,4 374,0

Кількість студентів у 
розрахунку на 10 000 
населення

81 78 59 54 476 410 335 322

Джерело: розроблено авторами за даними [2]

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Невирішеними аспек-
тами фінансування системи вищої освіти в 
Україні в сучасних умовах є брак бюджетних 
коштів для матеріально-технічного забез-
печення процесу навчання, оплати праці 
науково-педагогічних працівників, стимулю-
вання науки та наукових розробок. А низька 
ефективність використання бюджетних 
видатків на освіту призводить до корумпова-
ності освіти, недостатності визнання ступе-
нів освіти на ринку праці.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осно-
вних показників функціонування ринку освіт-
ніх послуг, а також аналіз джерел фінансу-
вання закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Україна має розгалужену та потужну 
систему вищих навчальних закладів I–IV рів-
нів акредитації різних форм власності, яка 
зазнала певного скорочення в результаті 
нещодавніх політичних подій.

Як свідчать дані табл. 1, кількість вищих 
навчальних закладів в Україні має стійку тен-
денцію до зменшення. Зокрема, цій ситуа-
ції посприяли відомі події останнього часу 
(7 лютого 2017 р. Міністерство освіти і науки 
України анулювало ліцензії ВНЗ на території 
окупованого Донбасу і в Криму). Також варто 
відзначити, що майже два десятка закладів 
вищої освіти з 2014 по 2016 рр. вже були пере-
несені з непідконтрольних територій. Замість 

них почали працювати близько 40 навчальних 
центрів «Крим-Україна» і «Донбас-Україна».

Слід зазначити, що із загальної кількості 
вищих навчальних закладів майже 56% 
складають ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, а 
44% – ВНЗ III–IV рівнів акредитації. У струк-
турі вищих навчальних закладів переважають 
вищі навчальні заклади I–ІІ рівнів акредита-
ції, адже у 2015/16 н. р. їх кількість становила 
371 вищий навчальний заклад, що на 89 оди-
ниць більше, ніж закладів вищої освіти III–IV 
рівнів акредитації. Але при цьому з 2010 р. 
намітилися негативні зміни щодо скорочення 
кількості вищих навчальних закладів І–IV 
рівнів акредитації загалом. Причиною цього 
послужила трансформація вищих навчальних 
закладів I–ІІ рівнів акредитації у структурні 
підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ–IV 
рівнів акредитації, що обумовило причинно-
наслідковий зв’язок між кількістю закладів 
вищої освіти та кількістю студентів, які в них 
навчаються.

У 2015–2016 рр. на ринку освітніх послуг 
функціонували 659 закладів вищої освіти I–IV 
рівнів акредитації, з них 525 перебувають у 
власності держави, а 134 знаходяться у при-
ватній власності (рис. 1). Цей показник змен-
шився на 154 одиниці, або 18,1%, порівняно з 
2010–2011 рр.

Проте щодо показника кількості студентів 
у розрахунку на 10,0 тис. населення країни, 
то спостерігаємо протилежну тенденцію, 
адже у закладах вищої освіти III–IV рівнів 
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акредитації навчається більша кількість сту-
дентів (322 особи на противагу 54 здобува-
чам вищих навчальних закладів I–II рівнів 
акредитації). Це пояснюється зростанням 
попиту на фахівців високого професійного 
рівня для реалізації завдань ринкової еко-
номіки. Така тенденція також свідчить про 
розширення доступу громадян до здобуття 
вищої освіти.

Аналізуючи динаміку складу та струк-
тури вищих навчальних закладів України за 
типами (табл. 2), вважаємо необхідним звер-
нути увагу на те, що за період 2010–2016 рр. 
загальна частка вищих навчальних закладів, 
що надають неповну вищу освіту, зменши-
лася з 56,8% до 55,4%, а питома вага вищих 
навчальних закладів, які забезпечують отри-
мання повної вищої освіти, має тенденцію до 
зростання (із 43,2% до 44,6%).

Протягом 2011–2014 рр. у складі вищих 
навчальних закладів відбулися певні зміни, 
а саме зросла кількість коледжів, з’явилися 
консерваторії, але зменшилось число техні-
кумів, училищ, академій, інститутів. Загальна 
структура типів закладів вищої освіти за цей 
період свідчить про зменшення показників 
питомої ваги за технікумами, училищами, 
інститутами та академіями, проте питома 
вага університетів та коледжів підвищилась 
на 2–4%.

Зміни як у кількісному, так і в структурному 
плані характерні також для 2015/2016 н. р. 
Так, зростання кількості закладів вищої освіти 
спостерігалося по університетах на 9 одиниць 
порівняно з 2014/2015 н. р., але загалом най-
більшу частку у питомій вазі вищих навчаль-
них закладів становлять коледжі, а саме 
34,1% за кількості у 224 одиниці.

Рис. 1. Кількість вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації  
за формами власності у 2010–2016 рр.

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [2]

Таблиця 2
Динаміка складу та структури вищих навчальних закладів України за типами

Типи вищих 
навчальних 

закладів
2010/11  

н. р.
2011/12  

н. р.
2012/13  

н. р.
2013/14  

н. р.
2014/15  

н. р.
2015/16  

н. р.

Усього 854 846 823 803 664 657
Технікуми 130 120 109 97 59 56
Училища 121 122 118 117 87 84
Коледжі 234 238 243 245 222 224
Університети 197 197 199 198 175 184
Академії 62 66 64 62 54 50
Інститути 109 102 89 83 66 59
Консерваторії – 1 1 1 1 –

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [2]
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Отже, за результатами проведеного ана-
лізу кількості закладів вищої освіти можна 
зробити висновок, що в Україні сформована 
система вищої освіти, яка охоплює навчальні 
заклади державної, комунальної та приват-
ної форм власності різних рівнів акредитації, 
робота яких спрямована на підготовку, пере-
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів 
відповідно до потреб економіки країни.

Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» [1] фінансування вищих навчальних 
закладів державної форми власності здійсню-
ється за рахунок коштів державного бюджету, 
фінансування вищих навчальних закладів 
комунальної форми власності відбувається 
за рахунок коштів відповідних бюджетів, а 
фінансове забезпечення вищих навчальних 
закладів приватної форми власності здійсню-
ється їх власником. Окрім того, для фінан-
сування вищих навчальних закладів можуть 
залучатися додаткові джерела фінансування, 
не заборонені законодавством, зокрема плата 
за надання освітніх послуг, надходження від 
науково-дослідної діяльності ВНЗ, орендна 
плата. Отримані кошти спрямовуються на 
здійснення статутної діяльності вищого 
навчального закладу в порядку та на умовах, 
визначених законодавством та його статутом.

Головним джерелом фінансування витрат 
на освіту загалом та на вищу освіту зокрема є 
кошти державного та місцевих бюджетів. Ана-
ліз видатків зведеного бюджету обумовлений 
важливістю ролі вищої освіти як основної 
ланки підготовки кадрів для економіки країни 
[6, с. 55]. Про динаміку видатків зведеного 
бюджету на фінансування освіти свідчать 
дані табл. 3.

Аналізуючи показники фінансування вищої 
освіти в Україні за 2000–2016 рр., можемо 
зауважити, що обсяги видатків зростають з 

2 285,5 млн. грн. у 2000 р. до 30 595,9 млн. грн. 
у 2016 р., тобто на 28 309,5 млн. грн. Частка 
витрат на вищу освіту у відсотках до видатків 
зведеного бюджету протягом 2000–2010 рр. 
мала тенденцію до зростання від 4,7% до 
6,6%. Але з 2014 р. цей показник поступово 
зменшувався до 4,4% у 2016 р.

Незважаючи на таку динаміку, держава 
продовжує розглядати витрати на освіту як 
елемент соціальної політики, а не інвестиції 
в людський капітал, що загрожує розвитку 
країни в майбутньому. Процеси бюджетної 
децентралізації, які розпочались у 2015 р., 
спричинили тенденцію до зменшення пито-
мої ваги видатків на освіту з державного 
бюджету та зумовили збільшення видатків 
місцевих бюджетів. Обсяг видатків на освіту 
з Державного бюджету України не переви-
щує 3% ВВП. Так, у 2000 р. частка витрат 
на вищу освіту становила 1,3% від ВВП, а у 
2010 р. вона мала максимальне значення, 
дорівнюючи 2,3%. На жаль, представлена 
динаміка свідчить про зниження частки дер-
жавних витрат на освіту у валовому внутріш-
ньому продукті, що не підтверджує пріори-
тетність для держави сфери освіти.

Так, дані табл. 4 свідчать про те, що за 
період, що досліджується, кількість студентів 
зменшилась на 886 018 осіб, або на 35,6%. 
Причиною цього стала демографічна криза в 
Україні, а саме різке падіння народжуваності, 
що отримало сьогодні наслідки у вигляді ско-
рочення кількості випускників середніх шкіл, 
тобто потенційних абітурієнтів.

Основна кількість студентів здобуває 
вищу освіту, навчаючись на денному відді-
ленні. Проте, якщо у 2010/2011 н. р. питома 
вага студентів денного відділення до загаль-
ного контингенту студентів становила 61%, у 
2016/2017 н. р. цей показник збільшився до 

Таблиця 3
Витрати на освіту в Україні у 2000–2016 рр.

Показники Роки
2000 2005 2010 2014 2015 2016

Видатки зведеного 
бюджету на освіту, 
всього, млн. грн.

7 085,5 26 801,8 79 826,0 100 105,6 114 193,5 109 155,2

зокрема, на вищу освіту 2 285,5 7 934,1 24 998,4 28 340,5 30 981,8 30 595,9
Частка витрат на вищу 
освіту, % до:
видатків зведеного 
бюджету 4,7 5,7 6,6 5,4 4,6 4,4

ВВП 1,3 1,8 2,3 1,8 1,6 1,9
Джерело: розроблено авторами за даними джерела [2]
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71%. Щодо заочного відділення, то за ана-
лізований період контингент студентів змен-
шився майже вдвічі (на 440 018 осіб), при 
цьому спостерігається зменшення їх питомої 
ваги в загальній кількості з 36% до 28,7%.

Якщо проаналізувати динаміку кількості 
студентів за типами акредитації закладів 
вищої освіти, то можна стверджувати, що 
більша кількість абітурієнтів вибирає вищі 
навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, 
що зумовлене підвищенням попиту на магі-
стрів та бакалаврів. Так, у 2015/2016 н. р. у 
коледжах, технікумах, училищах навчались 
230 110 студентів, а в університетах, акаде-
міях, інститутах – 137 5160 осіб. Проте зага-
лом слід відзначити тенденцію до зменшення 
кількості абітурієнтів у закладах вищої освіти 
I–IV рівнів акредитації.

Окрім того, значна частина здобувачів 
вищої освіти навчається за рахунок бюджет-
них коштів різних рівнів, що дає змогу дер-
жавним закладам вищої освіти підвищити 
свою привабливість на ринку освітніх послуг 
для майбутніх абітурієнтів.

Наслідком зменшення кількості студен-
тів українських вищих навчальних закладів є 
також відтік абітурієнтів за кордон. Серед най-
більш бажаних для навчання країн українських 
студентів слід назвати Польщу, Німеччину, 
Канаду, Італію, Чехію, США, Іспанію, Австрію, 
Францію та Угорщину. Протягом періоду, що 
досліджується, приріст кількості студентів за 
кордоном становить 131%, або 28 517 осіб. 
Менша кількість студентів від’їжджає здобу-

Таблиця 4
Динаміка кількості студентів вищих навчальних закладів України за 2010–2016 рр.

Показники 2010/11 
н. р.

2011/12 
н. р.

2012/13 
н. р.

2013/14 
н. р.

2014/15 
н. р.

2015/16 
н. р.

Кількість студентів, 
усього, осіб 2 491 288 2 311 557 2 170 141 2 052 678 1 689 226 1 605 270

зокрема, на денному 
відділенні 1 509 049 1 442 385 1 391 960 1 348 579 1 153 293 1 141 291

на вечірньому відді-
ленні 8 887 7 710 6 614 5 555 4 797 3 822

на заочному відділенні 900 175 861 462 771 567 698 544 531 136 460 157
зокрема, за державною 
та комунальною фор-
мами власності ВНЗ

2 181 363 2 042 724 1 946 666 1 861 600 1 534 299 1 465 629

за приватною формою 
власності 309 926 268 833 223 475 191 078 154 927 139 641

зокрема, за I–II рівнями 
акредитації 361 453 356 768 345 235 328 993 251 271 230 110

за III–IV рівнями акре-
дитації 2 129 835 1 954 789 1 824 906 1 723 685 1 437 955 1 375 160

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [2]

вати вищу освіту до Азербайджану, Хорватії, 
Грузії, Ірландії, Сербії.

Залежно від структури найпопулярніших 
країн, куди від’їжджають українці на навчання, 
статистика розподілилася так: стабільно про-
тягом 2010–2016 рр. лідируючі позиції займа-
ють Польща (52%) та Німеччина (22%), третє 
місце в структурі посідає Канада з часткою у 
6%. Усі інші країни мають приблизно від 1% 
до 5 % українських здобувачів вищої освіти.

Загальна кількість студентів у закладах 
вищої освіти I–IV рівнів акредитації, які навча-
ються за кошти державного бюджету, змен-
шилася з 874 781 до 732 018 осіб, що стано-
вить 142 763 особи, або 16,3%. Таку ситуацію 
спричинило скорочення кількості студентів, 
які одержують вищу освіту за державним 
замовленням, у закладах I–II рівнів акредита-
ції на 41 554 особу, або 33,4%, та закладах 
III–IV рівнів акредитації на 101 209 осіб, або 
13,4% (табл. 5).

Не менш важливу роль відіграють місцеві 
бюджети в реалізації бюджетної політики 
держави щодо фінансування закладів вищої 
освіти. Як свідчать аналітичні дані, кількість 
студентів, які здобувають вищу освіту за кошти 
місцевих бюджетів, постійно зменшується, а 
у 2015/2016 н. р. становить 79 446 осіб, що 
на 16 883 особи менше, ніж у 2010/2011 н. р. 
Але при цьому питома вага таких здобувачів 
у загальній структурі становить 4,9%. Незва-
жаючи на скорочення кількості студентів, які 
перебувають на місцях державного замов-
лення, за досліджуваний період питома вага 
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Таблиця 5
Кількість та питома вага студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації  

за джерелами фінансування їх навчання
Показники 2013/14 н. р. 2014/15 н. р. 2015/16 н. р.

Усього студентів, осіб 2 052 678 1 689 226 1 605 270
зокрема, тих, що навчаються за рахунок 
державного бюджету 874 781 751 123 732 018

тих, що навчаються за рахунок місцевих 
бюджетів 95 791 82 118 79 446

тих, що навчаються за рахунок органів 
державної влади, юридичних осіб 8 184 10 370 10 236

тих, що навчаються за рахунок фізичних 
осіб 1 073 922 845 615 783 570

Питома вага студентів (%), які навчались 
за рахунок державного бюджету 42,6 44,5 45,6

Питома вага студентів (%), які навчались 
за рахунок місцевих бюджетів 4,7 4,9 4,9

Питома вага студентів (%), які навчались 
за рахунок органів державної влади, 
юридичних осіб

0,4 0,6 0,6

Джерело: розроблено авторами за даними джерела [2]

кількості студентів, які отримують вищу освіту 
за кошти державного бюджету, склала 50,5%.

Кількість студентів закладів вищої освіти 
всіх рівнів акредитації, які одержують освіту за 
кошти фізичних осіб, у 2015/2016 н. р. стано-
вила 783 570 осіб, що на 27 894 особи менше, 
ніж кількість осіб, які навчаються за державні 
кошти. Отже, за аналізований період питома 
вага кількості студентів, які навчаються за 
власні кошти, склала 48,9%.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
оцінка фінансово-економічних результатів 
діяльності ВНЗ за сучасних умов існування 
в освітньому просторі є актуальною з пози-
цій важливості розробки стратегічних рішень 

щодо пошуку можливостей диверсифікації 
фінансування освітньої діяльності. Зокрема, 
це стосується пошуку можливостей отри-
мання коштів вищими навчальними закла-
дами за виконання науково-дослідних про-
ектів. Таке джерело фінансування діяльності 
досить поширене в зарубіжних країнах, а 
саме в практиці освітньої діяльності амери-
канських університетів, де значна частина 
коштів бюджету закладів освіти формується 
за рахунок грошових надходжень у формі 
грантів на науково-дослідну роботу. Тому 
наступним етапом стане дослідження осо-
бливостей фінансування наукової діяльності 
закладів вищої освіти України.
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