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АНОТАЦІЯ 

 

Власова І. В. Розширення фінансової автономії університетів: політичний та 

управлінський виміри. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. – Інститут вищої 

освіти НАПН України. Київ, 2020. 

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретичні основи розширення 

університетської фінансової автономії, розкрито його політичний та управлінський 

виміри, виявлено особливості реалізації цього процесу в Україні та надано 

відповідні практичні рекомендації. 

Ідентифіковано відсутність у вітчизняній та іноземній літературі чітко 

узгодженого уніфікованого підходу до пояснення термінів «фінансова автономія 

університету» та «розширення фінансової автономії університету».  

Визначені поняття «фінансова автономія університету» та «розширення 

фінансової автономії університету». Виокремлено два виміри процесу розширення 

фінансової автономії університетів – політичний і управлінський та описано їх 

складові на національному, регіональному, інституційному рівнях. Розкрито 

специфіку моделей та підходів фінансування у сфері вищої освіти в частині 

визначення основних механізмів та інструментів розширення фінансової автономії 

університетів. 

Виявлено зв’язок між розширенням фінансової автономії університетів та 

ефективністю діяльності закладів вищої освіти задля реалізації місії та цілей 

університету і забезпечення його підзвітності перед ключовими стейкхолдерами. 

Виділено специфіку реалізації фінансової автономії університетів та її 

розширення у провідних зарубіжних країнах та особливості реалізації фінансової 

автономії університетів України через аналіз моделі та підходів до фінансування. 

Система вищої освіти США характеризується децентралізованим підходом 

щодо управління в цілому та управління фінансами зокрема. Загальну координацію 

системи вищої освіти на національному рівні здійснює Федеральний уряд. На 
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регіональному рівні уряди штатів через уповноважені органи здійснюють 

управління та фінансування університетів.  

Система вищої освіти Канади є децентралізованою. Відповідальність за 

реалізацію вищої освіти покладено на уряди провінцій. Це зумовило формування 

відповідного устрою систем вищої освіти у провінціях та викликів у вищій освіті. 

Як наслідок такої децентралізації, відсутні загальнодержавні механізми оцінки 

якості, політики, стандартів та інтегровані національні системи даних.  

У сфері регулювання вищої освіти Великої Британії у результаті 

законодавчих змін створено новий регулятор Office for Students, сформовано реєстр 

закладів вищої освіти, визначені умови їх реєстрації та три категорії (статуси) 

закладів вищої освіти: Registered (зареєстрований, «базовий»), Approved 

(«затверджений»), Approved (fee cap) («затверджений» (з верхнею межею)). 

Встановлено наявність або відсутність можливостей для закладу вищої освіти 

залежно від отриманого статусу одержувати урядове фінансування та 

встановлювати рівень оплати навчання на базовому чи вищому рівні. 

Система вищої освіти Франції є централізованою та характеризується 

значною присутністю держави в організації та фінансуванні. Зростанню рівня 

університетської автономії, у т. ч. фінансової сприяли: зміна адміністративних 

відносин між державою в особі профільного міністерства та університетами на 

договірні, які є автономними у фінансових та адміністративних питаннях; 

запровадження схеми досконалості для фінансування досліджень та вищої освіти з 

метою отримання додаткового фінансування; вдосконалення системи результат-

орієнтованого бюджетування щодо розподілу фінансових ресурсів за показниками 

ефективності.  

Ідентифіковано зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти у 

Фінляндії. Зміна правового статусу університетів з «public entities» (державних 

установ) у «corporations under public law» (корпорації публічного права) зумовила 

розширення свободи у сфері фінансових питань. Наслідком такої зміни стало 

підвищення соціальної відповідальності університетів через закріплення їх 

соціальної місії. 
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Автономія у сфері вищої освіти Польщі гарантована конституційно та 

законодавчо. Запровадження моделі фінансування за типом закладу вищої освіти 

(університетський або неуніверситетський) на основі алгоритму засвідчило зміну 

пріоритетів Уряду в частині покращення якості досліджень та фокусування на 

студентах і кадровому потенціалі закладів вищої освіти університетського типу. У 

фінансуванні закладів вищої освіти неуніверситетського типу акцентовано на 

студентах та працевлаштуванні випускників.  

Виявлено запровадження на національному рівні у Латвії тривимірної моделі 

фінансування закладів вищої освіти, що містить такі складові: «base funding» 

(базове фінансування навчальної діяльності), «performance-based funding» 

(фінансування за результатами діяльності закладів) «development funding» 

(фінансування розвитку вищої освіти й досліджень). Встановлено, що заклади 

вищої освіти Латвії мають високий рівень фінансової автономії, яка гарантована 

законодавчими актами у сфері вищої освіти. Унаслідок зміни правового статусу 

закладів вищої освіти було забезпечено автономію щодо підготовки, затвердження 

власних бюджетів та можливість володіти власним майном. Однак, фінансова 

автономія університетів є обмеженою терміном державного фінансування (рік) та 

обмеженнями на операції з нерухомістю. 

З’ясовано, що розширення фінансової автономії університетів здійснюється 

на таких рівнях, а саме: національному, регіональному та інституційному. У цьому 

контексті виокремлено два аспекти процесу розширення фінансової автономії, а 

саме: політичний (policies / політики) та управлінський. 

Політичний вимір розширення фінансової автономії університетів охоплює 

розроблення та реалізацію політик у сфері вищої освіти на національному, 

регіональному та інституційному рівнях. Політичний вимір процесу розширення 

фінансової автономії університетів містить наступні складові у формі відповідних 

механізмів та інструментів: на національному рівні – законодавче забезпечення 

(Конституція, нормативно-правові документи), правовий статус закладів вищої 

освіти, дерегуляція у вищій освіті, національні пріоритети (стратегія); на 

регіональному рівні – нормативне забезпечення, регіональні пріоритети (стратегія 
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розвитку регіону); на інституційному рівні – статут університету, інституційна 

стратегія розвитку, соціальна відповідальність. У свою чергу, управлінський вимір 

розширення фінансової автономії університетів реалізується через застосування 

механізмів та інструментів управління, що відповідають визначеним рівням. 

Обґрунтовано концептуальні рамки розширення фінансової автономії 

університетів, що дозволяють інтегрувати різні управлінські моделі, механізми та 

інструменти та врахувати їх специфіку для формування можливих підходів до 

розширення фінансової автономії університетів. 

Виявлено особливості реалізації процесу розширення фінансової автономії 

університетів України, які полягають у тому що: відсутня Концепція розширення 

фінансової автономії університетів, використовуються окремі механізми та 

імплементовано часткові інструменти (фінансування за формулою), 

неоднозначний вплив на розширення фінансової автономії університетів вже 

імплементованих інструментів (формула розподілу видатків державного бюджету 

на вищу освіту між закладами вищої освіти, запровадження мінімального розміру 

плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості). 

Запропоновано концептуальні рамки розширення фінансової автономії 

університетів України у розрізі політичного та управлінського вимірів. Визначено 

можливі сценарії розширення університетської фінансової автономії. 

Ключові слова: інституційна автономія, фінансова автономія університету, 

модель фінансування, ключові показники ефективності, підзвітність, політичний 

(policies / політики) та управлінський виміри, розширення фінансової автономії 

університету, стратегічне врядування, контракти за результатами діяльності. 
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SUMMARY 

 

Vlasova I.V. Expansion of university financial autonomy: policy and management 

dimensions. – Manuscript.  

The thesis for the Doctorate degree in Educational Sciences, specialty 13.00.06 – 

Theory and Methods of Education Management. – Institute of Higher Education of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

The thesis sets a theoretical basis for expansion of university financial autonomy; 

it identifies the policy dimension and management dimensions of the above process; 

outlines specific features of implementation and expansion of university financial 

autonomy in Ukraine, as well as provides relevant practical recommendations for 

university financial autonomy expansion. 

The absence of a clearly agreed and unified approach to the interpretation of 

concepts of «university financial autonomy» and «expansion of univ ersity financial 

autonomy» in national and foreign academic papers is noted. 

The concepts of «university financial autonomy» and «expansion of university 

financial autonomy» are outlined. The two dimensions of the process of expansion 

university financial autonomy – policy and management – are detailed and their 

components at the national, regional, institutional levels described. Funding models and 

general approaches to higher education funding are characterized, key mechanisms and 

tools for expansion of university financial autonomy defined. 

The correlation between expansion of university financial autonomy and efficiency 

of higher education institutions in implementation of university mission and goals, 

ensuring university accountability to main stakeholders is examined. 

The thesis investigates the specificities of implementation and expansion of 

university financial autonomy in EHEA countries, as well as other western democracies, 

that are compared against implementation of Ukraine’s university financial autonomy 

with the focus on funding models and approaches. 

The US higher education system is characterized by a decentralized approach to 

governance and financial management. At the national level, general coordination of the 
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higher education system is carried out by the Federal Government. At the regional level, 

state authorities have powers to manage and provide funding for universities with support 

of funding councils that act as mediators.   

Canada’s higher education system is decentralized. Provincial governments are 

responsible for higher education policies and delivery. This has led to the formation of 

unique higher education systems at provincial levels and resulted in challenges, like lack 

of national policies, higher education quality assurance and evaluation mechanisms, 

standard and an integrated statistics system. 

In the United Kingdom, Office for Students as a new regulator in higher education 

is founded and higher education institutions register is established following the 

legislative changes in higher education regulation. Conditions for registration of higher 

education institutions are identified and three categories (statuses) are defined: registered, 

approved, approved with a fee cap. According to the status received, a higher education 

institution is granted or not granted the right to receive government funding and set the 

tuition fee level at the basic or higher level. 

The higher education system of France is centralized and characterized by a 

significant state presence in organization and funding. The level of university autonomy 

including financial university autonomy in France is increasing. This happens due to the 

following measures: the transfer from administrative relations to contractual ones 

between the state, represented by the relevant ministry, and universities that are highly 

autonomous in financial and administrative matters; introduction of an excellence scheme 

to fund research and higher education in order to obtain additional funding; enhancing 

the system of result-oriented budgeting for the distribution of financial resources 

according to performance indicators. 

The level of financial autonomy of Finland’s higher education institutions has 

increased over the last decade. The change of the legal status of universities from «public 

entities» to «corporations under public law» is considered a tool for expansion of their 

freedom in financial matters. As a result, social responsibility of universities through the 

consolidation of their social mission is increasing. 
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University autonomy in Poland is guaranteed by the Constitution and higher 

education legislation. The introduction of a funding model rooted in the algorithm 

depending on the type of higher education institution (university or non-university) 

demonstrates the change in government's priorities: at university-type higher education 

institutions, the focus is on improving research quality, development of  human resources 

and students’ services; at non-university higher education institutions, the funding model  

takes into account the number of students and employment of graduates.  

In Latvia, a three-pillar funding model of higher education institutions, including 

«base funding», «performance-based funding», «higher education and research 

development funding», was introduced at the national level. Financial autonomy of higher 

education institutions regarding preparation and approval of their own budgets and right 

to own property (real estate) is granted due to a change of the legal status of higher 

education institutions. University financial autonomy is granted for 12 months (one year); 

real estate transactions are not allowed.   

Expansion of university financial autonomy is carried out at national, regional and 

institutional levels within two dimensions: policy and management. The essence of the 

policy dimension of university financial autonomy expansion is outlined as development, 

evaluation and implementation of higher education policy at the national, regional and 

institutional levels. The management dimension of university financial autonomy 

expansion is accomplished through application of higher education policy mechanisms 

and tools that affect the expansion of powers of university governing bodies in terms of 

strategic institutional financial decisions. 

The policy dimension of university financial autonomy expansion contains the 

following components in the form of appropriate mechanisms and tools. At the national 

level, the policy dimension includes: legislation (Constitution, laws and regulations), 

legal status of higher education institutions, deregulation in higher education, national 

priorities (strategy); at the regional level – regulatory ats, regional priorities (regional 

development strategy); at the institutional level – the university charter, institutional 

development strategy, social misson. The management dimension of university financial 
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autonomy expansion is implemented through the use of management mechanisms and 

tools.   

The conceptual framework for expansion of university financial autonomy, 

allowing to integrate different management models, mechanisms and tools and formulate 

various possible approaches to expansion of university financial autonomy is proposed.  

The specific features of implementation process of university financial autonomy 

expansion in Ukraine’s higher education are identified. They include: the ambiguity of 

the concept for expansion of university financial autonomy; partial application of separate 

mechanisms and tools (e.g. formula funding); ambiguous impact of applied tools on the 

expansion of university financial autonomy (e.g. formula for the distribution of state 

budget expenditures among higher education institutions, the introduction of a minimum 

tuition fee for higher education based on indicative cost).  

Conceptual frameworks for expansion of university financial autonomy in 

Ukraine’s higher education in terms of policy and management dimensions are proposed; 

possible scenarios for expansion of university financial autonomy are identified. 

Key words: institutional autonomy, university financial autonomy, funding model, 

key performance indicators, accountability, policy and management dimensions, 

expansion of university financial autonomy, strategic governance, performance contracts. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із важливих аспектів реформування вищої освіти 

є досягнення балансу між державним регулюванням і автономією університетів, 

зокрема у частині управління фінансами. Інституційна автономія закладів вищої 

освіти має вирішальне значення для досягнення університетами своїх стратегічних 

цілей та забезпечення ефективності їх діяльності. Прийняття у 2014 році Закону 

України «Про вищу освіту» започаткувало новий етап реформування вищої освіти 

України, у т. ч. щодо розширення університетської автономії. Відзначається 

наявний прогрес у розширенні академічної та організаційної автономії закладів 

вищої освіти України. Щодо фінансової автономії – зроблені лише перші кроки: 

підготовлено відповідні законопроєкти про зміну правового статусу закладів вищої 

освіти та запроваджена нова формула розподілу видатків державного бюджету на 

вищу освіту між закладами вищої освіти. Важливо підкреслити, що спрямування 

на розширення фінансової автономії університетів в Україні корелюється з 

відповідною тенденцією Європейського простору вищої освіти. 

Вітчизняні вчені досліджують питання розширення університетської 

автономії через призму: фінансового забезпечення закладів вищої освіти 

(Т. Боголіб, А. Дяченко, І. Каленюк, О. Куклін, Г. Лопушняк, Х. Рибчанська, 

Л. Шевченко, Т. Ящук та ін.); інтеграції до Європейського простору вищої освіти 

(С. Калашнікова, В. Луговий, Н. Мосьпан, О. Слюсаренко, Ж. Таланова та ін.); 

стратегічного та фінансового менеджменту (Д. Загірняк, А. Карапетян, 

О. Моргулець, С. Натрошвілі, А. Підгорний, Л. Шевченко та ін.); моделей 

університетської автономії (Л. Антонюк, Н. Василькова, Д. Ільницький, 

А. Павленко та ін.); шляхів, механізмів та інструментів (Ю. Вітренко, 

В. Волоський, І. Жиляєв, В. Ковтунець, А. Соколовська та ін.). 

Зарубіжні вчені, досліджуючи процес університетської автономізації, 

акцентують свою увагу, зокрема, на: сутності та складових автономії закладів 

вищої освіти (P. Aghion, P. Altbach, D. Anderson, M. Dewatripont, C. Hoxby, 

R. Johnson, M. Marinov, I. McNay, I. Ordorika, R. Raza, L. Reisberg, J. Salmi, 



17 

C. Simpson, H. deWit); взаємозалежності академічної свободи та академічної 

автономії (R. Berdahl, A. Casson, S. Noorda, J. Salmi); особливостях реалізації 

кадрової автономії (автономії щодо управління персоналом) (T. Estermann) та 

фінансової автономії (P. Cazenave, T. Christensen, M. Kautonen, V. Kohtamäki, 

O. McDaniel, K. Sheehan, F. Ziegele). Питання розширення інституційної автономії 

університетів перебувають у фокусі досліджень міжнародних організацій: 

Organisation for Economic Co-operation and Development (ОЕСD), World Bank, 

International Association of Universities (IAU), European University Association 

(EUA). 

За результатами аналізу аналітичних і наукових публікацій, міжнародного та 

вітчизняного досвіду реформування вищої освіти виявлено суперечності: 

 між актуальністю розширення фінансової автономії закладів вищої освіти 

України як одного із ключових пріоритетів реформування у світлі інтеграції до 

Європейського простору вищої освіти та недостатнім рівнем готовності системи 

вищої освіти України до ефективної реалізації цього процесу у політичному та 

управлінському контекстах; 

 між потребою підвищення ефективності діяльності університетів України та 

відсутністю чіткої і послідовної державної політики, узгодженої з ключовими 

стейкхолдерами, щодо розширення фінансової автономії закладів вищої освіти. 

Вище зазначене зумовило вибір теми дисертаційного дослідження 

«Розширення фінансової автономії університетів: політичний та 

управлінський виміри». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана як складова наукових досліджень Інституту вищої освіти НАПН 

України: «Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України» 

(номер державної реєстрації 0118U003247) та «Оцінювання ефективності 

діяльності університетів України у контексті метрик Європейської асоціації 

університетів» (номер державної реєстрації 0120U100783).  
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Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – обґрунтувати 

теоретичні основи процесу розширення фінансової автономії університетів, 

розкрити його політичний та управлінський виміри, виявити особливості реалізації 

цього процесу в Україні та надати відповідні практичні рекомендації. 

Відповідно до мети визначено такі основні завдання дослідження: 

 здійснити аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових праць з проблеми 

університетської автономії; 

 обґрунтувати актуальність процесу розширення фінансової автономії 

університетів як тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти; 

 виявити особливості фінансування вищої освіти та розширення фінансової 

автономії університетів у провідних зарубіжних країнах; 

 визначити та охарактеризувати сутність, механізми та інструменти,  

підходи до розширення фінансової автономії університетів; 

 виявити особливості реалізації процесу розширення фінансової автономії 

університетів України та сформулювати відповідні практичні рекомендації. 

Об’єктом дослідження є автономія закладів вищої освіти. 

Предметом дослідження є політичний та управлінський виміри розширення 

фінансової автономії університетів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети 

використано такі методи: 

порівняльний та контент-аналіз, узагальнення, систематизація – для 

обґрунтування актуальності та визначення стану розроблення досліджуваної 

проблеми; 

порівняння, інтерпретація, класифікація, статистичний аналіз – для 

виявлення особливостей фінансування та розширення фінансової автономії 

університетів у провідних зарубіжних країнах;  

системний аналіз – для визначення сутності, підходів, механізмів та 

інструментів розширення фінансової автономії університетів;  
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статистичний аналіз, наукова екстраполяція – для виявлення особливостей 

реалізації процесу розширення фінансової автономії університетів України та 

формулювання практичних рекомендацій. 

Джерельну базу дослідження становлять: 

 стратегічні документи, що визначають пріоритети сучасного розвитку 

вищої освіти: «Magna Charta Universitatum» (Велика хартія університетів), 

«Bologna Declaration» (Болонська декларація); Ministerial communiqués (Комюніке 

Міністрів країн Європи, які відповідальні за вищу освіту); Communication from the 

Commission (Повідомлення Європейської Комісії); 

 аналітичні матеріали міжнародних організацій (Organisation for Economic 

Co-operation and Development (ОЕСD), World Bank, International Association of 

Universities (IAU), European University Association (EUA)); 

 законодавчі акти, нормативно-правові та інші документи національного, 

регіонального та інституційного рівнів, що визначають політики у сфері вищої 

освіти США, Канади, Великої Британії, Франції, Фінляндії, Польщі, Латвії, Литви; 

 статистичні дані Eurostat, US National Center for Education Statistics, 

Statistics Canada, UK Office for National Statistics, France National Institute of Statistics 

and Economic Studies, Statistics Finland, Statistics Poland, Central Statistical Bureau of 

Latvia; 

 законодавчі акти, нормативно-правові та інші документи національного та 

інституційного рівнів, що визначають політики у сфері вищої освіти України; 

 інформаційні та статистичні дані Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

уперше: 

 визначено та обґрунтовано сутність розширення фінансової автономії 

університетів у частині виокремлення політичного і управлінського вимірів, 

характеристики їх складових на національному, регіональному, інституційному 

рівнях;  
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 обґрунтовано концептуальні рамки розширення фінансової автономії 

університетів (Моделі державного управління – Специфіка управління галуззю, 

інституцією – Роль держави в управлінні вищою освітою – Врядування у вищій 

освіті – Моделі сучасних університетів – Парадигми соціального розвитку – 

Рівень фінансової автономії – Ефективність діяльності – Моделі фінансування 

вищої освіти – Механізми та інструменти розширення фінансової автономії 

університетів);  

 запропоновано сценарії розширення фінансової автономії університетів 

України (сценарій 1 «Низький рівень фінансової автономії університету – 

Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень впливу університету на 

соціальний розвиток»; сценарій 2 «Низький рівень фінансової автономії 

університету – Високий рівень ресурсного забезпечення / Високий рівень впливу 

університету на соціальний розвиток»; сценарій 3 «Високий рівень фінансової 

автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький 

рівень впливу університету на соціальний розвиток»; сценарій 4 «Високий рівень 

фінансової автономії університету – Високий рівень ресурсного забезпечення / 

Високий рівень впливу університету на соціальний розвиток»); 

удосконалено:  

 понятійно-термінологічний апарат з проблеми університетської автономії, 

а саме, визначено поняття: 

«фінансова автономія університету» як спроможність університету 

самостійно приймати рішення щодо власної фінансової діяльності. Спроможність 

університету є інтегральною характеристикою університету, що об’єднує: 

наявність права («маю право») відповідно до визначених нормативних рамок 

самостійно приймати рішення щодо власної фінансової діяльності; наявність 

здатності («маю необхідні інституційні якості / потенціал») для реалізації наявного 

права самостійно приймати рішення щодо власної фінансової діяльності; 

реалізацію права та здатності («дію») самостійно приймати рішення щодо власної 

фінансової діяльності;  
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«розширення фінансової автономії університету» як цілеспрямований 

динамічний процес, що веде до підвищення спроможності університету самостійно 

приймати рішення щодо власної фінансової діяльності, включає політичний 

(policies / політики) та управлінський виміри, здійснюється на національному, 

регіональному та інституційному рівнях шляхом реалізації відповідного комплексу 

заходів, механізмів та інструментів політичного та управлінського спрямування; 

 класифікацію моделей і підходів фінансування у сфері вищої освіти в 

частині визначення основних механізмів та інструментів розширення фінансової 

автономії університетів; 

набули подальшого розвитку: 

 положення щодо зв’язку між розширенням фінансової автономії 

університетів та ефективністю діяльності закладів вищої освіти задля реалізації 

місії та цілей університету, забезпечення підзвітності університету перед 

ключовими стейкхолдерами (органи державної влади, роботодавці, здобувачі 

вищої освіти, працівники закладів вищої освіти); 

 специфіка реалізації фінансової автономії університетів та її розширення у 

провідних зарубіжних країнах; 

 особливості реалізації фінансової автономії університетів України через 

аналіз моделі та підходів до фінансування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 

можливих сценаріїв та формулюванні практичних рекомендацій для розширення 

фінансової автономії університетів України.  

Положення дисертаційного дослідження використані в Київському 

національному економічному університеті (довідка від 12 червня 2020 р.  

№ 05.02/28), Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського (довідка від 10 червня 2020 р. № 30-10/398), Національному 

технічному університеті «Дніпровська політехніка» (довідка від 17 лютого 2020 р. 

№ 07-05/457), Полтавському університеті економіки і торгівлі (довідка від 

21 травня 2020 р. № 01-10/28) та Інституті вищої освіти НАПН України (довідка від 

4 листопада 2019 р. № 311/1). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням. Наукові результати, розробки, висновки та 

рекомендації, що викладені в дисертації та виносяться на захист, одержані автором 

особисто. 

В опублікованих у співавторстві працях внесок здобувача полягає: у [19] – 

аналіз вітчизняного досвіду щодо фінансової автономії закладів вищої освіти; у [33] 

– контент-аналіз ключових європейських і міжнародних документів з питань 

автономії закладів вищої освіти та статистичний аналіз послуг у сфері освіти в 

Україні та зарубіжних країнах; у [32] – аналіз провідного зарубіжного та 

вітчизняного досвіду механізмів забезпечення економічної автономії 

університетів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження представлено на науково-практичних конференціях, науково-

методичних заходах різного рівня: 

міжнародних: «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи 

інноваційного розвитку» (Київ, 2018); «Якість вищої освіти: українська 

національна система та європейські практики» (Київ, 2018); «Передові освітні 

практики: Україна, Європа, Світ» (Київ, 2019); «Наукові пошуки: актуальні 

дослідження, теорія і практика» (Вінниця, 2020); 

всеукраїнських: «Особистість студента та соціокультурне середовище 

університету в суспільному контексті» (Київ, 2019); 

звітних конференціях Інституту вищої освіти НАПН України: «Наука і вища 

освіта» (Київ, 2018, 2019); 

засіданнях, семінарах та круглих столах Інституту вищої освіти НАПН 

України (Київ, 2018, 2019, 2020).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором 

опубліковано 27 наукових праць, з них: 20 статей – у наукових виданнях, 

включених до Переліку наукових фахових видань України та виданнях, що 

індексуються у міжнародних наукометричних базах даних; 5 тез доповідей – у 

збірниках наукових праць і матеріалах конференцій; 2 аналітичні матеріали. 
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Матеріали кандидатської дисертації «Фінансове забезпечення інноваційних 

проектів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищеної 

у 2012 році у Київському національному економічному університеті імені Вадима 

Гетьмана за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, у тексті докторської 

дисертації не використовувались. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 463 сторінки, з них – 381 сторінка основного тексту. Список 

використаних джерел складають 479 найменувань, з них англійською мовою – 391. 

Робота містить 41 таблицю і 11 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ ЯК ПРЕДМЕТ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У першому розділі проаналізовано сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові 

праці з проблеми університетської автономії; обґрунтовано понятійно-

термінологічний апарат з проблеми дослідження. 

 

1.1. Аналіз вітчизняних наукових праць з проблеми університетської 

автономії 

 

Звернення до вітчизняного наукового доробку, присвяченого проблемі 

університетської автономії, здійснимо задля обґрунтування актуальності обраної 

нами для дослідження теми розширення фінансової автономії закладів вищої 

освіти, а також задля виявлення та систематизації основного понятійно-

термінологічного апарату з проблеми дослідження. 

Детальніше розглянемо вітчизняні наукові праці у хронологічній 

послідовності їх публікації. 

Т. Боголіб у праці «Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в 

трансформаційний період» 2006 р. [5] сфокусувалася на питанні автономії 

університету у контексті дослідження системи фінансового забезпечення розвитку 

вищої освіти. Автор наголошувала, що «зміна освітнього ландшафту в Україні за 

умов ринкової економіки потребує перегляду інституційної автономії на різних 

рівнях» [5, с. 180]. Поняття автономії закладу вищої освіти Т. Боголіб тлумачить, 

по-перше, як «самостійність закладу вищої освіти у відборі і розстановці кадрів, 

здійснені навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності згідно 

із законодавством і статутом закладу вищої освіти, що затверджений в 

установленому порядку» [5, c. 169], акцентуючи увагу на тому, що «це перш за все 

високий ступінь відповідальності за доручену справу» [5, c. 169]. По-друге, як 

«децентралізація управління та здатність до самозабезпечення, особливо у 
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фінансових справах» [5, c. 171]. Іншими словами, Т. Боголіб говорить про 

фінансову автономію закладів вищої освіти. Важливим висновком дослідниці є те, 

що «більша автономія вищих навчальних закладів неминуче призведе до більшої 

залежності від громадської підтримки» [5, c. 176] та «забезпечить більшу гнучкість 

і здатність вищих навчальних закладів визначати майбутні напрями своєї 

діяльності» [5, c. 176]. Цінність цієї праці у світлі нашого дослідження полягає у 

тому, що розширення автономії закладів вищої освіти у т. ч. фінансової пов’язане, 

з одного боку, із зростанням їх відповідальності й підзвітності, а з іншого – із 

зростанням їх гнучкості у визначенні напрямів діяльності. 

У науковій праці «Розвиток вищої освіти та економіка знань» 2012 р. [48] 

І. Каленюк та О. Куклін розглядають автономію у контексті трансформації 

економічного механізму функціонування закладів вищої освіти, під яким 

розуміють «сукупність організаційно-економічних форм господарювання 

основних суб’єктів освітньої діяльності, методів та інструментів державного 

регулювання діяльності закладів вищої освіти, стратегії розвитку системи вищої 

освіти» [48, c. 202]. І. Каленюк та О. Куклін розширення фінансової автономії 

закладів вищої освіти пов’язують з реалізацією економічної функції освіти. 

Зокрема, автори стверджують, що «це можливо здійснити через децентралізацію, 

яка передбачає посилення незалежності установ, секторів і механізмів з метою 

підвищення їх гнучкості у адаптації до змін середовища» [48, c. 225].  

Щодо питання автономії закладів освіти, позиція дослідників виражена 

наступним чином: «заклади освіти потребують автономії не тільки у навчально-

педагогічній діяльності, але і в господарській», що полягає «у розпорядженні 

власними фінансовими ресурсами, в отриманні додаткових доходів від суміжної 

підприємницької діяльності, у можливостях співпраці з бізнесом та ін.» [48, c. 278]. 

Іншими словами, дослідники говорять про фінансову автономію університетів, яку 

розглядають як право розпоряджатися власними фінансовими ресурсами, 

додатковими доходами від підприємницької діяльності. Цінним у контексті нашого 

дослідження є те, що автори пов’язують розширення фінансової автономії закладів 

вищої освіти з посиленням їх незалежності та з метою підвищення їх гнучкості у 
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адаптації до змін. 

У науковій праці «Автономія та врядування у вищій освіті: збірник наукових 

праць» 2014 р. [1], яка підготовлена групою дослідників (В. Луговий, 

С. Калашнікова, Ж. Таланова, О. Слюсаренко та ін.), виділимо кілька важливих 

аспектів щодо дослідження проблеми автономії у світлі інтеграції України до 

Європейського простору вищої освіти.  

По-перше, у розділі «Парадигма (модель) національної та інституційної 

самоврядності вищої освіти в стратегіях досягнення світового класу» на підставі 

аналізу даних щодо рівня автономії за вимірами та даних рейтингів закладів вищої 

освіти 26-ти європейських країн, включаючи Україну, дослідниками визначено, 

що: «автономія, особливо академічна, організаційна та кадрова, є важливим 

чинником досягнення університетами високих рангових позицій за провідними 

міжнародними рейтингами «Таймс» і «Шанхайський». Якщо автономія не 

доповнена іншими складовими діяльності, зокрема, дослідницько-інноваційною, 

вона не спроможна гарантувати конкурентоспроможність закладів вищої освіти» 

[1, c. 69]. Іншими словами, автори (В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова, 

О. Слюсаренко) встановили взаємозалежність між рівнем автономії та 

рейтинговими досягненнями закладів вищої освіти (чим більший рівень автономії, 

тим вищі позиції у рейтингу).  

По-друге, у розділі «Розбудова інституційної спроможності та розвиток 

лідерського потенціалу вищих навчальних закладів» С. Калашніковою 

обґрунтовано взаємозв’язок автономії, врядування та лідерства у вищій освіті. 

Дослідницею констатовано «актуалізацію проблеми розбудови інституційної 

спроможності закладів вищої освіти, трансформації моделі управління вищою 

освітою у напрямі врядування на основі імплементації принципів університетської 

автономії та парадигми лідерства» [1, c. 159]. Актуальним у світлі нашого 

дослідження вважаємо наступний висновок С. Калашнікової про те, що: 

«трансформація управління вищою освітою у напрямі врядування спричинена 

розширенням університетської автономії та підвищенням рівня відповідальності 

закладів за якість вищої освіти» [1, c. 184].  
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У монографії «Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи 

розвитку в Україні» 2014 р. [43] авторським колективом (Л. Антонюк, 

Н. Василькова, Д. Ільницький, А. Павленко та ін.) акцентовано увагу на розгляді 

автономії університету в умовах конкуренції. Щодо самого поняття 

«університетська автономія» дослідниками вказано, що: «концепція 

університетської автономії по-різному розуміється і трактується в окремих 

регіонах світу, а її критерії та пов’язана з нею термінологія, як правило, мають 

досить суттєві розбіжності. Це зумовлено не тільки різними правовими рамками 

функціонування університетської освіти, а й історичними та культурними 

чинниками, які визначають автономію вищих навчальних закладів у кожній 

країні» [43, с. 43]. Іншими словами, дослідники пов’язують сутність 

університетської автономії з історичними, правовими та культурними рамками 

конкретної країни. 

Авторами вводиться поняття «об’єкт автономії», до якого відносять складові 

автономії, а саме [43, с. 43]: 

– «внутрішню організацію університету, процес прийняття управлінських 

рішень, механізми і процедури вибору ректора університету; 

– навчальні програми (офіційні ступені, які університети присуджують 

випускникам після завершення навчальних програм, мають регулюватися 

державою); 

– підбір персоналу (академічного та неакадемічного); 

– прийом студентів (сприяння широкому доступу студентів до навчання на 

системному рівні); 

– фінансові ресурси університету, а також політика університету у сфері 

видатків».  

Іншими словами, дослідники розглядають виміри фінансової, академічної, 

організаційної та кадрової автономії. 

На основі аналізу світової практики дослідниками виділено чотири моделі 

університетської автономії за ознакою ступеня втручання держави у цю сферу: 

«державний контроль (здійснюється міністерством освіти чи профільним 
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агентством)» (наприклад, Малайзія); «напівавтономія (контроль здійснюється 

міністерством освіти, профільним агентством, іншим уповноваженим статутним 

органом чи державною корпорацією)» (наприклад, Нова Зеландія та Франція); 

«напівнезалежність (контроль здійснює статутний орган, благодійна чи 

неприбуткова організація, під наглядом міністерства освіти)» (наприклад, 

Сінгапур); «незалежність (контроль здійснює статутний орган, благодійна чи 

неприбуткова організація без втручання та контролю уряду; діяльність 

університету відповідає національній стратегії та може фінансуватися з державного 

бюджету)» (наприклад, Австралія, Велика Британія) [43, с. 47]. Вважаємо таку 

категоріалізацію за рівнем автономії важливою в частині встановлення конкретних 

параметрів для оцінювання рівня автономії закладів вищої освіти. Завершаючи 

огляд даної праці зазначимо, що ми поділяємо позиції авторів, що за умов ринкової 

економіки важливим є питання конкуренції між закладами вищої освіти. Водночас, 

у даній праці дослідники більшою мірою фокусувалися на 

конкурентоспроможності університетів, аніж на розгляді питань автономії 

університету. 

С. Натрошвілі у праці «Стратегічне управління вищим навчальним закладом: 

теорія, методологія, практика» 2015 р. [61], аналізуючи перспективні інструменти 

стратегічного управління закладом вищої освіти зазначає, що «ключовим 

елементом моделі стратегічного управління закладом вищої освіти у розвинутих 

країнах є його автономія», яка розглядається як «інструмент його самостійності, 

відповідальності та високої якості діяльності одночасно» [61, c. 234]. Виділимо два 

важливих аспекти цієї праці у світлі нашого дослідження.  

По-перше, авторка розглядає автономію закладу вищої освіти у світлі 

стратегічного управління та пов’язує її із самостійністю, відповідальністю та 

підвищенням якості. По-друге, С. Натрошвілі виділяє складові автономії – 

академічну, організаційну та фінансово-господарську. Зокрема, дослідниця вказує: 

«у міжнародній практиці автономія закладу вищої освіти стосується не лише 

певних академічних прав і свобод (академічна автономія), а розповсюджується, як 

правило, на організаційно-розпорядчу діяльність, фінансову політику та кадрову 
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роботу (фінансово-господарська автономія), що посилює відповідальність 

керівництва (менеджменту) закладу за результати діяльності» [61, c. 48]. 

Дискусійним, на наш погляд є складові наведених автором видів автономії 

університетів, особливо фінансово-господарської.  

А. Карапетян у межах свого дослідження «Вдосконалення механізмів 

управління системою вищої освіти України в умовах Болонського процесу» 

2015 р. [49] розглядає фінансову автономію у контексті вдосконалення управління 

системою вищої освіти. До ключових висновків дослідження автора вважаємо за 

потрібне віднести наступні. По-перше, у контексті вдосконалення управління 

виокремлені управлінські методи та механізми у процесі реформування вищої 

освіти у світлі Болонського процесу, що розмежовані на: організаційні та 

управлінські. До організаційних інструментів віднесено такі: реорганізація 

кадрової системи, диверсифікація фінансових ресурсів, бюджетування, 

комерційний розрахунок, питання нерухомості та обладнання [49, c. 32-33]. 

Виділено інструменти внутрішнього і зовнішнього управління. До інструментів 

внутрішнього управління віднесено «зміни функцій управління університетів від 

адміністративних до стратегічних» [49, c. 33]. У якості інструментів зовнішнього 

управління визначено нові інструменти фінансування, зокрема: конкурсне базове 

фінансування, використання системи показників при розподілі фінансування, 

оцінювання (аудит якості). По-друге, розширення автономії закладів вищої освіти 

авторка розглядає як «інструмент організації їх функціонування в нових 

умовах» [49, c. 186]. По-третє, розширення фінансової автономії визначено як 

«надання права розпоряджатися своїми фінансовими надходженнями» [49, c. 59]. 

По-четверте, дослідниця наголошує на зміні ролі держави, що полягає «у 

встановленні рівня самофінансування ВНЗ» [49, c.169-170]. Критерієм цього є 

«перетворення ВНЗ на підприємницькі структури» за наступних умов: 

«розширення фінансової, адміністративної та організаційної автономії ВНЗ» [49, 

c. 170]. Іншими словами, А. Карапетян пов’язує розширення автономії, у т. ч 

фінансової, із впливом парадигми підприємництва на діяльність університету. 

У монографічному дослідженні «Автономія та врядування у вищій освіті» 



30 

2015 р. [2] (автори – О. Воробйова, Т. Горецька, Н. Дем’яненко, С. Калашнікова, 

О. Коваленко, В. Луговий та ін.) представлено світовий і вітчизняний досвід 

університетської автономії у кількох вимірах.  

В. Луговий, Ж. Таланова у розділі «Тенденції становлення та розвитку 

врядування у вищій освіті» представили моделі та виявили особливості концепцій 

автономії університетів у США та у країнах Європейського простору вищої освіти. 

Зокрема, дослідники зазначили, що «в американській концепції базовими 

поняттями є інституційна автономія, академічна свобода, етика і відповідальність, 

інклюзивне врядування, а у європейській – організаційна, фінансова, кадрова та 

академічна автономія» [2, c. 51]. Дослідники зазначили, що у концепції автономії 

університету Association of American Universities [123] (Асоціації американських 

університетів) інституційну автономію трактовано як «незалежність від зовнішніх 

органів, організацій» [2, c. 41]: «Автономія як право на самоврядування, 

самостійне, незалежне розв’язання певних питань активно досліджується в Європі» 

[2, c. 41]. 

Аналізуючи у розділі «Механізми забезпечення інституційного розвитку 

сучасного університету» механізми забезпечення інституційного розвитку 

сучасного університету, С. Калашнікова і О. Сич акцентували увагу на 

взаємозалежності автономії та відповідальності закладів вищої освіти, 

особливостях фінансової автономії університетів у Європейському просторі вищої 

освіти. Автори вказують на дискусійність питання щодо «включення 

«відповідальності» до змісту поняття «автономії» закладу вищої освіти» [2, c. 69]; 

розглядають відповідальність університету у різних вимірах: перед конкретною 

особою – здобувачем вищої освіти; перед науково-педагогічним колективом; перед 

державою. Варто зауважити, що за умов реформування вищої освіти на засадах 

автономії актуалізується питання визначення та розмежування відповідальності 

закладів вищої освіти.  

О. Воробйова у розділі «Європейська політика у сфері вищої освіти: 

документи щодо автономії та врядування» досліджує нормативно-правові основи 

реалізації фінансової автономії у закладі вищої освіти. Автор наводить принципи, 
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які покладені в основу фінансової автономії [2, c. 167]: 

 «перехід до гнучкого фінансування за результатами діяльності (та іншими 

схемами); 

 упровадження більш формалізованих систем оцінювання наукової та 

освітньої діяльності; 

 чітке розмежування постійних гарантованих і змінних за ефективністю 

роботи державних джерел фінансування; 

 розподіл фінансування на навчання і на дослідження; 

 диверсифікація та фрагментація фінансування по кожному окремому 

закладу, факультету, підрозділу; 

 використання фінансових посередників, за винятком передачі гарантованої 

частини державних надходжень». 

На основі узагальнення зарубіжного досвіду фінансування вищої освіти, 

автором наведено моделі фінансування закладів вищої освіти трьох типів. Перша 

модель типу А передбачає надходження бюджетних коштів безпосередньо від 

держави до закладів та включає дві моделі: «модель, орієнтовану на потреби 

держави (А1), і модель придбання державою освітніх послуг для певних цілей 

(А2)» [2, c. 169]. Автор констатує, що моделі типу А притаманний низький рівень 

автономії за наявності контролю державних органів за фінансовими ресурсами. 

Друга модель типу В сфокусована на статус закладу вищої освіти та передбачає 

виділення державних фінансових ресурсів в залежності від результатів його 

діяльності. Третя модель типу С «припускає оплату освітніх послуг безпосередніми 

споживачами і орієнтована на попит і внутрішні потреби навчального закладу» 

[2, c. 169]. Іншими словами, автором досліджено фінансову складову автономії 

університетів на основі аналізу міжнародного досвіду щодо моделей та механізмів 

фінансування системи вищої освіти. Завершуючи огляд праці «Автономія та 

врядування у вищій освіті» підкреслимо, що в даній праці здійснено погляд на 

автономію за різними складовими, що дозволяє розширити контекст дослідження. 

У науковій праці «Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: 

основи та інструменти» 2016 р. [46] С. Калашніковою досліджено взаємозв’язок 
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автономії, відповідальності, врядування та лідерства як основи інституційного 

розвитку сучасного університету. На основі аналізу історичного дискурсу 

університетської автономії та її різних моделей у праці констатовано «відсутність 

ідеальної моделі університетської автономії, але наявність набору базових 

принципів, які визначають основні елементи такої автономії та впливу на її прояв 

національних законодавчих, історичних і культурних факторів» [46, c. 20]. На 

основі аналізу міжнародних аналітичних звітів здійснено спробу виявити 

проблемні зони, пов’язані з університетською автономією, до яких, зокрема, 

віднесено такі [46, c. 22]: 

 «підвищення рівня підзвітності перед суспільством як механізм 

збалансування розширеної автономії університетів потребує розроблення нових 

механізмів і показників для результат-орієнтованого фінансування; 

 за наявності тенденції до посилення університетської автономії 

залишається значною кількість законодавчих обмежень щодо діяльності 

університетів; 

 практична імплементація законодавчих норм щодо посилення 

університетської автономії є успішною за умови її поєднання із заходами, 

спрямованими на розвиток інституційної спроможності закладів вищої освіти, 

розвиток їх персоналу та лідерського потенціалу».  

С. Калашніковою визначено дві важливі залежності: «прямий взаємозв’язок 

між автономією та здатністю університетів відповідати очікуванням суспільства; 

автономія університетів сприяє поліпшенню якості вищої освіти» [46, c. 22]. Варто 

наголосити на важливості вище зазначених висновків у контексті нашого 

дослідження. 

Фундаментальним доробком вітчизняних вчених у сфері вищої освіти 

вважаємо аналітичне видання НАПН України «Національна доповідь про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні» 2016 р. [62] (автори – А. Гуржій, 

В. Кремень, В. Луговий, О. Савченко та ін.), у якому окремий розділ присвячений 

вищій освіті, а саме її фінансовим аспектам та автономії закладів вищої освіти. 

Зокрема, у документі зазначається, що «фінансова автономія закладів вищої освіти 
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в Україні трансформувалася у частині легалізації майнових прав на власність, 

надання права закладам залучати позикові кошти, набуття, охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності» 

[62, с. 108]. Наголошено, що «в Україні не досягнуто реальної фінансової автономії 

державних закладів вищої освіти, оскільки державні та комунальні заклади вищої 

освіти перебувають у статусі бюджетних установ, тобто є неприбутковими та 

звільненими від податків, але їх фінансова активність, включаючи їх власні доходи, 

є чітко та ретельно контрольованими з боку Державного казначейства» [62, с. 108]. 

Як вказують автори, для забезпечення стабільності та достатності фінансування 

освіти потрібна «зміна фінансових механізмів і методів господарювання через … 

збільшення інституційної автономії та відповідальності, оптимізації мережі 

освітніх закладів, враховуючи їх спроможність надавати якісні послуги у сфері 

освіти в достатньому обсязі» [62, с. 19]. З іншого боку, «розширення фінансово-

економічної самостійності закладів вищої освіти із одночасним посиленням їх 

відповідальності є необхідною умовою підвищення ефективності використання 

державних фінансових ресурсів у сфері освіти» [62, с. 19-20]. Додатково зазначимо, 

що вище зазначене набуває особливої актуальності та потребує подальшого 

дослідження у частині з’ясування механізмів правового, організаційного, 

інформаційного і фінансового забезпечення автономії університету.  

О. Раєвнєва та К. Стрижиченко у статті «Автономія університету і 

еволюційні етапи її розвитку» 2016 р. [82] досліджують еволюцію автономії 

університетів у контексті трансформації системи вищої освіти та збільшення 

академічної свободи. Автори трактують поняття автономії університету як 

«ступінь незалежності університету для ефективного виконання своєї ролі в 

системі вищої освіти, наукових дослідженнях та інших послугах, які вони надають 

суспільству» [82, c. 2]. Дослідниками визначено чотири етапи еволюційного 

розвитку університетської автономії. Перший етап передбачає формування 

академічних свобод (XI-XIV століття), що пов’язано зі «створенням університетів 

на прикладі об’єднання громадян в гільдії та корпорації, початок формування 

автономії для імплементації знань в суспільство» [82, с. 2]. Другий етап 
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характеризується наявністю королівського протекторату (XV-XVI століття). У 

рамках цього етапу відбувалось «посилення протекторату з боку влади та церкви, 

децентралізація влади, створення нових країн Європи» [82, с. 3]. Третій етап 

містить формування університетів (XVII-XIX століття). Четвертий етап має назву 

«Глобальна свобода (XX-XXI століття)» [82, с. 4], що передбачає законодавче 

закріплення поняття свободи у конституціях країн та розвиток ідеї автономії 

університетів. Важливою є теза про те, що посилення університетської автономії 

«зменшує вплив держави на формування необхідного їй суспільства» [82, c. 5]. 

Іншими словами, автори говорять про процес розширення автономії. Дослідниками 

зроблений висновок щодо взаємозв’язку понять університетської автономії та 

академічної свободи: «в різні періоди часу ці два поняття виступали причинами та 

наслідками один одного. Автономія університетів є комплексним поняттям, яке має 

різні складові: адміністративну, управлінську, людську, фінансову тощо» [82, c. 5]. 

Такий підхід є цікавим у контексті погляду на розширення автономії через 

еволюційний процес. 

Л. Шевченко у праці «Університетська освіта: економічні пріоритети та 

управління розвитком» 2016 р. [87], досліджуючи питання фінансового 

менеджменту університету, акцентує увагу на проблемі фінансової автономії 

закладів вищої освіти як засобу подолання їх ресурсної залежності від держави.  

Автором дослідження стверджується, що «розширення фінансової автономії 

університетів свідчить про зміну механізму взаємодії держави з закладами вищої 

освіти і набуває особливої актуальності в умовах, коли більшість європейських 

країн визнали вищу освіту однією з найдорожчих соціальних послуг, а темпи 

зростання загальних витрат на освіту набагато перевищили темпи зростання 

державних доходів» [87, c. 133]. Автор також вказує, що «відбувається поступове 

перетворення університетів на економічно самостійні структури, які управляються 

як великі корпорації і відповідають за результати своєї фінансової діяльності перед 

державою» [87, c. 133]. Цінність авторського підходу у світлі нашого дослідження 

полягає у наступному. По-перше, розширення фінансової автономії пов’язано із 

зміною механізму взаємодії держави із закладами вищої освіти. По-друге, зміна 
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правового статусу закладів вищої освіти розглядається як один із вимірів 

розширення їх автономії. 

А. Дяченко у межах свого дослідження «Розвиток міжнародної діяльності 

підприємницьких університетів» [44] аналізує фінансову автономію закладів вищої 

освіти через призму критеріїв підприємницьких університетів. Зокрема, авторка 

зазначає: «Основною умовою розвитку підприємницьких функцій університетів 

виступає розширення їх фінансової автономії» [44, с. 65]. Важливою є теза: 

«Фінансова автономія університетів забезпечує відносно вільне маневрування 

наявними коштами та направлення їх на вирішення специфічних проблем розвитку 

конкретного навчального закладу» [44, с. 65]. У роботі визначено дві групи 

критеріїв віднесення закладів вищої освіти до категорії підприємницьких, а саме: 

фінансово-економічні та організаційно-економічні. Причому фінансова автономія 

закладів вищої освіти належить до організаційно-економічних критеріїв, серед 

яких [44, с. 52]:  

 «диверсифікація джерел фінансування університетської діяльності; 

 диверсифікація напрямів і форм діяльності; 

 фінансова автономія вищих навчальних закладів; 

 наявність дочірніх інноваційних підприємств, стартапів, бізнес-інкубаторів, 

інших технопаркових структур при вищих навчальних закладах; 

 масштаби співробітництва з бізнес-сектором (загальна вартість наукових 

проектів, форми і напрями співробітництва) тощо».  

У свою чергу, до фінансово-економічних віднесено такі критерії [44, с. 52]:  

 «питома вага недержавних коштів в сукупному обсязі фінансування 

університету не менше 50%; 

 значна частка коштів міжнародних організацій і фондів; 

 значна частка плати за навчання в загальних фінансових надходженнях 

університету, у тому числі – від іноземних студентів; 

 значна частка надходжень на проведення науково-дослідницьких робіт у 

загальному доході університету; 

 наявність надходжень від комерціалізації результатів наукової діяльності». 
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Водночас, у роботі авторка вживає поняття «фінансова автономія 

університетів» та «фінансово-економічна автономія університетів» як 

характеристику прояву тенденції диверсифікації джерел фінансування» [44, с. 28]. 

Важливість результатів цієї роботи у контексті нашого дослідження визначається 

наступними аспектами. По-перше, встановлено прямий зв’язок між фінансовою 

автономією та підприємницьким університетом. По-друге, сформульоване 

опосередковане визначення фінансової автономії як відносно вільне маневрування 

наявними коштами. По-третє, визначено критерії для підприємницьких 

університетів, які можна розглядати як показники фінансової автономії. 

О. Моргулець у монографії «Управління вищим навчальним закладом як 

суб’єктом ринку» 2017 р. [58] розглядає проблему автономії у контексті 

трансформації економічних відносин між державою та закладами вищої освіти 

України. Автор визначає поняття автономії закладу вищої освіти як «незалежність 

вищих навчальних закладів від централізованого державного регулювання, 

головний детермінант, що дає право самостійно обирати напрям і способи 

розвитку» [58, с. 131–132]. Дослідниця розширює поняття автономії, трактуючи її, 

по-перше, як «необхідну умову для забезпечення якості освітньої діяльності в 

Європейському просторі вищої освіти й інструмент управління, без якого 

неможливий сучасний розвиток закладу вищої освіти, зокрема в умовах 

інформаційного суспільства, яке вимагає швидкої реакції на потреби ринку» [58, с. 

132–133]; по-друге, «не тільки як показник розвитку демократизації управління у 

вищій освіті, а й об’єктивну умову підвищення конкурентоспроможності системи 

вищої освіти» [58, с. 146]. Однією із гіпотез авторської концепції управління 

закладом вищої освіти є автономія як «основа його розвитку і чинник ефективності 

управління» [58, с. 162]. Автор стверджує, що «розширення автономії закладів 

вищої освіти стало передумовою розвитку їх управління як суб’єктом ринку послуг 

і одним із чинників його ефективності в умовах конкурентного ринкового 

середовища. Автономія – це та складова управління, яка дає можливість розглядати 

заклад вищої освіти як самостійний суб’єкт ринку освітніх послуг, що спроможний 

вільно визначати власну траєкторію розвитку, обирати способи функціонування, 
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методи й інструменти конкурентної боротьби та ринку» [58, с. 176-177]. У світлі 

нашого дослідження цінність цієї праці полягає у тому, що у ній детально розкрито 

сутність автономії як такої. Акцентовано на зв’язку автономії із демократизацією 

управління, орієнтацією на ринок та ефективністю управління. Важливим є погляд 

на розширення автономії закладів вищої освіти як складової та передумови 

розвитку їх управління.  

Важливим здобутком іншої праці О. Моргулець «Методологічні основи 

управління вищим навчальним закладом як суб'єктом ринку послуг» 2017 р. [59, 

с. 20] є розроблення методики оцінювання автономії вітчизняних закладів вищої 

освіти та визначення інтегрального показника автономії [59, с. 20]. Автором 

визначено кроки, завдання і результати процесу оцінювання рівня автономії 

закладів вищої освіти.  Підтримуємо позицію дослідниці, що «ефективність 

діяльності ВНЗ є індикатором рівня ефективності управління, що зумовлює 

розвиток ВНЗ та характеризує певні господарські процеси в ньому» [59, с. 24]. На 

основі врахування ефективності управління та рівня автономії ЗВО О. Моргулець 

розробила матрицю стратегічного вибору, що містить ефективність управління та 

рівень автономії. Це дозволило автору обґрунтувати напрями стратегічного 

розвитку ЗВО та його оптимальну стратегію (боротьба за автономію, збереження 

стабільності, розширення діяльності, активізація потенціалу). Вагомим здобутком 

праці є те, що автономія пов’язана із стратегічним розвитком закладу вищої освіти 

та ефективністю управління. 

Автори (Т. Корольова, І. Лапіна, Т. Павлова, А. Підгорний) монографічного 

дослідження «Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів» 

2017 р. [81] досліджують питання автономії університету в контексті формування і 

використання фінансових ресурсів за умов бюджетних обмежень й конкуренції на 

ринку послуг у сфері освіти. Дослідники пропонують здійснити зміни у 

державному фінансуванні вищої освіти України у двох напрямках: «вибірковість в 

державному фінансуванні та розширенні джерел фінансового забезпечення 

діяльності закладів освіти» [81, c. 93]. Запропоновані зміни сприятимуть 

посиленню фінансової автономії закладів вищої освіти, дозволять забезпечити 
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ув’язку із національними пріоритетами. Як бачимо, у цій праці питання автономії 

університету звужено лише на фінансових засадах. Важливим у світлі нашого 

дослідження є встановлення зв’язку між автономією, фінансуванням та 

державними пріоритетами. 

В. Волоський у статті «Розширення автономії українських ВНЗ у рамках 

Закону України «Про вищу освіту» 2017 р. [35] розглядає автономію університету 

з позиції процесного підходу. Вчений стверджує, що «автономізація закладів вищої 

освіти означає розширення їх меж у частині складових: академічної автономії 

(навчальні плани, програми та наукові дослідження); фінансової (виділення 

бюджету єдиною сумою); організаційної (організаційна структура університетів); 

автономії у сфері кадрової політики (найм, заробітна плата та просування по 

службі)» [35, c. 175] та доповнює цей перелік складовою автономії науково-

дослідних процесів. Таким чином, введено поняття дослідницької автономії, до 

якої В. Волоський відносить «створення профільних науково-дослідних структур, 

гнучких систем взаємодії навчальних та науково-дослідних структур кількох 

закладів вищої освіти» [35, c. 175]. У статті автор відмічає, що іншою назвою 

фінансової автономії є економічна, до якої відносить «вирішення питань 

адміністрування та фінансового менеджменту, зокрема поширення різних форм 

залучення та розподілу коштів, здатність до самофінансування завдяки 

отримуваним коштам від фізичних та юридичних осіб у формі плати за навчання, 

можливість кредитування (боргового фінансування) і диверсифікації джерел 

надходження коштів, здатність ефективно володіти і користуватись земельними 

ділянками та будівлями, а також процедури і форми звітності, що надає змогу 

закладам вищої освіти швидко і гнучко реагувати на потреби ринку» [35, c. 176]. 

На жаль, учений, стверджуючи, що «автономізація закладів вищої освіти означає 

розширення їх меж», не надає обґрунтованого пояснення щодо меж автономії 

університетів, що на наше переконання, є важливим і доцільним у даному 

контексті. Цінність цієї праці у контексті нашого дослідження визначається двома 

аспектами. По-перше, В. Волоський вживає термін «автономізація» як процес 

розширення автономії закладів вищої освіти; по-друге, розширює поняття 
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фінансової автономії у частині її складових, до яких відносить фінансовий 

менеджмент та процедури і форми звітності. 

О. Верденхофа, І. Каленюк, Л. Цимбал у науковій статті «Параметри та 

моделі автономії університетів» 2018 р. [7] акцентують увагу на видах автономії та 

показниках її оцінювання згідно з підходами European University Association 

(Європейської асоціації університетів) за вимірами академічної, організаційної та 

кадрової автономії. Вченими відмічено, що: «зміна ролі університетів зумовлює 

розширення їх автономії» [7, c. 112]. З огляду на співвідношення регулюючих 

механізмів і свобод, що зумовлює різний рівень автономії закладу вищої освіти 

дослідниками виокремлено такі основні моделі автономії університетів: 

мінімальну, часткову, повну автономії. Модель мінімальної автономії передбачає 

«організацію діяльності бюджетних установ у сфері освіти, що повністю 

підпорядкована завданням власника (засновника)» [7, c. 123]. «В межах моделі 

часткової автономії наявні частково самостійні повноваження у фінансовій сфері, 

механізми контролю за використанням фінансових ресурсів» [7, c. 124]. 

Університети мають можливість самостійно приймати рішення в межах 

встановлених норм, правил, стандартів. Автори вказують, що це може 

застосовуватись до фінансової та академічної автономії. Модель повної автономії, 

як наголошують вчені, передбачає відсутність організаційної або майнової 

підпорядкованості: «Це надає більші можливості для здійснення вибору у роботі 

закладів освіти за умови наявності певних форм контролю їх діяльності» [7, c. 124]. 

Вагомий здобуток цієї праці для нашого дослідження полягає у погляді на 

розширення автономії університетів як наслідку зміни їх ролі. Іншим важливим 

аспектом є визначення моделей університетської автономії. 

Д. Загірняк у монографії «Вища освіта України: прагматизм фінансово-

економічного розвитку» 2018 р. [45] розглядає інституційну та фінансову 

автономію закладів вищої освіти у контексті атлантичної (ліберальної) моделі 

вищої освіти. Зокрема, автор стверджує, що «відмітною ознакою атлантичної 

моделі є інституційна і фінансова автономія навчальних закладів» [45, с. 49]. 

Дослідником наголошено, що «справжня автономія передбачає наявність у ЗВО 
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дієвого самоврядування, яке вирізняє атлантичну модель. Останнє можливе за 

умови мінімального державного контролю за діяльністю ЗВО» [45, с. 50]. Оскільки 

в Україні державний контроль у сфері вищої освіти законодавчо визначений, 

Д. Загірняк констатує: «існує прямий контроль з боку держави за діяльністю ЗВО, 

що виключає можливість дієвого самоврядування» [45, с. 50]. Відзначимо, що 

дослідник зауважуючи: «фінансова автономія передбачає наявність інших, ніж 

державні, джерел фінансування ЗВО» [45, с. 50], але не надає пояснення 

недержавних джерел фінансування закладів вищої освіти. Д. Загірняк доходить 

висновку: «Інституційна автономія є одним з методів досягнення самодостатності. 

Сама по собі автономія не передбачає комерційного успіху, а самодостатність 

гарантує його… У вітчизняній СВО … підкреслюється необхідність розширення 

автономії закладів, але при цьому обов’язково згадується необхідність державного 

нагляду за їх комерційною діяльністю… Такий підхід констатує неспроможність 

закладів без державної підтримки проводити самодостатню політику» [45, с. 144]. 

Цінним у контексті нашого дослідження є погляд на самоврядування як атрибуту 

автономії та мінімальний державний контроль за діяльністю закладів вищої освіти. 

А. Соколовська у науковій статті «Шляхи розширення фінансової автономії 

університетів» 2018 р. [84] акцентує увагу на фінансовій складовій автономії 

університетів. Авторка зазначає, що: «для українських університетів державної 

форми власності питання фінансової автономії стоїть особливо гостро через їх 

функціонування у статусі бюджетних установ, котрий обмежує їх права 

розпоряджатися не лише державними, а й заробленими коштами» [84 ,c. 103]. 

Дослідниця основою фінансової автономії університетів визначає «розширення їх 

прав і можливостей у питаннях розпорядження бюджетними коштами, 

забезпечення гнучкості, прозорості, а також збільшення часового горизонту 

фінансування, його націленості на результат» [84, c. 103]. Автор обґрунтовує 

можливість надання державним університетам права обирати один із таких 

статусів: бюджетна установа; державна некомерційна установа (організація) 

неринкового типу; державна комерційна установа (організація) (або 

підприємницький університет). Важливість цієї праці для нашого дослідження 
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визначається тим, що розширення фінансової автономії університетів пов’язано із 

забезпеченням гнучкості, прозорості, фінансуванням, результативністю. Іншим 

важливим аспектом є визначення статусів державних університетів. 

Г. Лопушняк, Х. Рибчанська у монографії «Вища освіта України: державне 

регулювання та перспективи розвитку» 2018 р. [51] здійснили порівняльний аналіз 

фінансової автономії закладів вищої освіти України та деяких країн Європи за 

такими складовими як вид державного фінансування, можливість користування 

кредитними ресурсами, встановлення плати за навчання. Дослідниці зазначили: 

«… щодо визначення вартості навчання і в Україні, і в Великій Британії, і в Польщі 

(для іноземних студентів) ціна встановлюється вищими навчальними закладами 

самостійно, але є деякі відмінні умови узгодження її з регуляторним органом» [51, 

с. 133]. Автори відмітили, що «на відміну від Великої Британії та Фінляндії, в 

Україні заклади вищої освіти державної форми власності не мають повної 

автономії щодо використання коштів та залишку на кінець бюджетного періоду» 

[51, с. 133–134]. Важливим є виокремлення авторами трьох параметрів фінансової 

автономії закладів вищої освіти, а саме: вид державного фінансування, можливість 

користування кредитними ресурсами, встановлення плати за навчання. 

С. Калашнікова у праці «Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розвитку щодо механізмів реалізації ефективного врядування в 

університетах» 2018 р. [3] у межах розділу «Фактори забезпечення ефективного 

університетського врядування: теоретико-методологічні основи» розглядає 

взаємозалежність між академічною свободою, університетською автономією та 

врядуванням у вищій освіті та їх взаємний вплив. Зокрема, дослідниця зазначає, 

що: «основою / передумовою для існування та реалізації врядування у вищій освіті 

є університетська автономія», яка «базується на академічній свободі» [3, с. 123]. 

Важливим здобутком цієї праці у світлі нашого дослідження є визначення 

С. Калашніковою теоретико-методологічних основ дослідження факторів 

забезпечення ефективного університетського врядування. Зокрема, поняття 

«університетське врядування» визначено як «систему інституційних правил 

(політики, закони, регуляції, норми тощо), структур (інституції, органи), учасників 
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– суб’єктів врядування та відносин між ними, процесів (комунікація, прийняття 

рішень, планування, моніторинг тощо), механізмів та інструментів, яка 

створюється, функціонує та розвивається для реалізації місії закладу вищої освіти 

на основі академічної свободи та університетської автономії» [3, с. 146]. Іншими 

словами, університетська автономія та академічна свобод є основою для реалізації 

врядування у вищій освіті на національному та інституційному рівнях. 

Університетську автономію трактовано як один із принципів врядування у вищій 

освіті, серед яких: «академічна свобода, університетська автономія, колегіальність, 

партнерство, розподілена відповідальність, підзвітність, балансування та 

динамічність» [3, с. 147]. Цінним є акцентування С. Калашніковою на ключових 

характеристиках врядування у вищій освіті, до яких належать: багаторівневість, 

багатоакторність, багатосекторальність. 

Вагомим для нашого дослідження є визначення С. Калашніковою механізмів 

забезпечення ефективного університетського врядування, до яких віднесено 

«процеси, засоби, технології, спрямовані на покращення якості врядування, 

імплементація / впровадження яких у практику веде до підвищення / зростання 

ефективності університетської діяльності» [3, с. 147]. Цінність цієї праці у 

контексті нашого дослідження полягає у системному підході до визначення, 

обґрунтування сутності, моделей, принципів, тенденцій розвитку, факторів 

ефективного врядування на національному та інституційному рівнях; встановленні 

взаємозалежності між академічною свободою, університетською автономією та 

врядуванням у вищій освіті.  

У роботі Н. Мосьпан «Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в 

Європейському Союзі» 2019 р. [60] акцентує увагу на розвитку автономії закладів 

вищої освіти за умов посилення зв’язку вищої освіти з ринком праці. Авторка 

зазначає: «Результатом процесу глобалізації вищої освіти стало нове державне 

управління – дерегуляція та автономія ЗВО» [60, c. 96]. У роботі наведено 

механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в ЄС (нормативно-

правові, інституційні, організаційно-управлінські, програмно-цільові, 

фінансові) [60, c. 435-436]. До нормативно-правових механізмів віднесено 
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законодавство у сфері вищої освіти; інституційних – організації міжнародної 

політики, асоціації вищої освіти, організації бізнесу та промисловості, студентські 

організації; організаційно-управлінських – регулювання стандартів та якості вищої 

освіти в ЄС; програмно-цільових – розроблення освітніх програм за участі 

роботодавців та студентів, стажування, присвоєння професійних кваліфікацій; 

фінансових – стипендії, гранти, студентські кредити, трудові контракти, ваучери, 

ощадні рахунки для навчання [60, c. 435-436]. Зазначимо, що у даній праці 

дослідниця більшою мірою фокусувалась на тенденціях глобалізації, 

інтернаціоналізації, стандартизації, маркетизації вищої освіти, аніж на розгляді 

питань автономії університету, у т. ч. фінансової. Важливими аспектами даної 

праці є розгляд автономії закладів вищої освіти та дерегуляції у контексті нового 

державного управління та акцентування на посилення зв’язку вищої освіти із 

ринком праці. 

Т. Ящук у роботі «Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах 

нестабільності ринку освітніх послуг» 2019 р. [88] розглядає фінансову автономію 

університетів у контексті фінансової стійкості та ефективності. Зокрема, 

дослідниця зазначає: «Важливим для зміцнення фінансового становища є 

розширення автономії і відповідальності університетів у питаннях планування і 

розпоряджання коштами бюджету, а також позабюджетних ресурсів, які вони 

отримують у результаті підприємницької діяльності» [88, с. 186]. Автором 

сформульовано три критерії для оцінювання ефективності фінансового механізму 

вищої освіти, а саме: продуктивність, економічність, результативність. До 

критерію економічності авторкою віднесено такі показники [88, с. 192]:  

 «середні витрати на одного студента; питома вага загальних витрат на 

вищу освіту у загальних витратах на освіту;  

 питома вага загальних видатків на вищу освіту в загальних видатках 

зведеного бюджету; 

 частка капітальних витрат у загальних витратах на вищу освіту; 

 забезпеченість / завантаженість професорсько-викладацького складу». 
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Згідно з позицією Т. Ящук для оцінювання продуктивності можуть бути 

застосовані показники формування освітнього потенціалу (загальні витрати на 

вищу освіту, % до ВВП; чисельність студентів у розрахунку на 10 тис. населення, 

осіб) та раціональності витрат на його формування (частка безробітного населення 

з повною вищою освітою у загальній кількості безробітних (вік 15–70 р.), %; частка 

випускників, що отримали направлення на роботу, %) [88, с. 299].  

Критерій результативності містить показники результативності освітніх 

послуг (частка випускників аспірантури та докторантури, що захистили 

дисертацію, %) та реалізації освітнього потенціалу (рівень економічної активності 

осіб з вищою освітою (15–70 р.), %; частка виконавців НДР у загальній кількості 

зайнятого населення, %) [88, с. 191, 298]. Важливим висновком у роботі є 

актуалізація запровадження управління фінансовим забезпеченням закладів вищої 

освіти для регулювання їх фінансової стійкості та з метою оптимізації 

використання фінансових ресурсів. Водночас, питання фінансової автономії 

закладів вищої освіти досліджено неповною мірою. Цінність цієї праці у світлі 

нашого дослідження полягає у тому, що визначено зв’язок між: фінансовою 

автономією університетів та їх фінансовою стійкістю і ефективністю; розширенням 

фінансової автономії університетів та їх відповідальністю.  

І. Жиляєв у праці «Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду 

щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти» 2019 р. [32] (автори – 

І. Власова, Ю. Вітренко, В. Ворона, І. Жиляєв, В. Ковтунець та ін.) у межах розділу 

«Аналіз провідного зарубіжного та вітчизняного досвіду механізмів та 

інструментів розширення фінансової автономії закладів вищої освіти» розглядає 

інституційну автономію університету у контексті політики державного управління 

та регулювання у сфері вищої освіти. Зокрема, дослідник зазначає, що інституційна 

автономія університету безпосередньо залежить від «архітектури моделі 

державного управління та регулювання та приватного управління діяльністю ЗВО 

України» [32, с. 78]. Дослідником визначено фактори на основі яких 

встановлюється інституційна автономія університету (у т. ч. фінансова), а саме: 

«юридичними та економічними власниками, які безпосередньо керують діяльністю 
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підпорядкованих їм ЗВО; регуляторними органами, які затверджують / схвалюють 

відповідні механізми та інструменти, що внормовують перспективну та поточну 

діяльність ЗВО; впливом конкурентних ринків, на яких діють ЗВО» [32, с. 78]. 

Важливою є встановлена автором залежність між інституційною автономією 

університетів та політикою регуляторного органу і власника: «чим більше 

втручається регуляторний орган, видаючи більшу кількість НПА (нормативно-

правових актів), тим менше автономії має ЗВО» [32, с. 79]. 

Цінним здобутком цієї праці у світлі нашого дослідження є розгляд 

університетської інституційної автономії у контексті механізмів та інструментів 

регулювання економічної діяльності закладів вищої освіти. Зокрема, І. Жиляєвим 

визначено регуляторні механізми за видами діяльності [32, с. 91]:  

 «бюджетної діяльності;  

 надання послуг у сфері вищої освіти (основного виду діяльності ЗВО); 

надання послуг у сфері наукової діяльності та розробок;  

 надання інших послуг ЗВО, пов’язаних із забезпеченням управління ЗВО, 

а також із кадровим та ресурсним забезпеченням (економічний аспект);  

 пов’язаних із інституційно-структурними питаннями (структурні 

підрозділи, державно-приватне партнерство, реструктуризація ЗВО та їх 

підрозділів тощо) та інші».  

До регуляторних інструментів бюджетного фінансування закладів вищої 

освіти дослідником віднесено: «вартість (ціна) послуги у сфері вищої освіти; 

підтримка здобувачів вищої освіти (кредитна, ваучерна, соціальна); повернення 

коштів на надання послуги у сфері вищої освіти здобувачем освіти, який перериває 

навчання; нормативи чисельності здобувачів вищої освіти на одну штатну посаду 

науково-педагогічного працівника (Student teacher ratio); державна цільова 

підтримка деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти; державне регулювання вступу до 

ЗВО; іменні премії, стипендії, гранти; державне замовлення; підтримка академічної 

мобільності; фінансування студентського самоврядування» [32, с. 91-93]. 

Важливість цієї праці для нашого дослідження полягає у системному погляді на 
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механізми та інструменти університетського управління та автономії, встановленні 

прямої залежності між інституційною автономією університету та моделлю 

державного управління і регулюванням діяльності закладів вищої освіти. 

В. Ковтунець у праці «Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо механізмів фінансової автономії закладів вищої освіти» 2019 р. [32] 

(автори – І. Власова, Ю. Вітренко, В. Ворона, І. Жиляєв, В. Ковтунець та ін.) у 

межах розділу «Аналіз провідного зарубіжного та вітчизняного досвіду 

методологічних основ економічної діяльності університетів як автономних 

інституцій в умовах ринкової економіки» розглядає фінансову автономію закладів 

вищої освіти в умовах ринку. Зокрема, дослідник визначає фінансову автономію 

закладів вищої освіти як «головний інструмент для успішного запровадження в 

системі вищої освіти ринкових відносин, що передбачає справедливу і здорову 

конкуренцію між надавачами освітніх послуг» [32, с. 119]. Важливість цієї праці 

для нашого дослідження полягає у формулюванні автором рекомендацій щодо 

використання закладами вищої освіти інструментів фінансової автономії, до яких 

віднесено [32, с. 135-138]: 

 «стратегічне планування розвитку закладів вищої освіти (краще 

інформування науково-педагогічних працівників про фінансове планування, 

результати фінансової діяльності закладу;  

 удосконалення фінансового планування;  

 визначення пріоритетів економічної діяльності закладів вищої освіти з 

урахуванням змін у державній політиці, розширення глобальної конкуренції у 

наданні послуг вищої освіти); 

 розширення майнових прав закладу вищої освіти; 

 удосконалення фінансового менеджменту закладу вищої освіти; 

 управління тимчасово вільними коштами, залучення додаткових джерел 

фінансування закладів вищої освіти; 

 оптимізація бізнес-процесів у закладі вищої освіти (чисельності 

обслуговуючого персоналу, трансфер технологій, раціональне використання 

коштів)».  
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Важливими висновками дослідника є такі [32, с. 139-140]: 

 «запровадження повноцінної фінансової автономії потребує 

удосконалення управління закладами вищої освіти»; 

 «в умовах фінансової автономії і активної економічної діяльності закладу 

вищої освіти важливим інструментом має стати запровадження корпоративного 

управління закладом, зокрема, кардинальна зміна ролі наглядової ради». 

Здійснений аналіз вітчизняних наукових праць дозволив виявити двадцять 

п’ять публікацій з проблеми університетської автономії. У більшості цих праць 

увагу дослідників зосереджено і на питаннях фінансової автономії університетів. 

Таким чином, засвідчено актуальність дослідження останньої. Окрім того, 

здійснений аналіз дозволив сформувати підґрунтя для подальшого обґрунтування 

нами понятійно-термінологічного апарату дослідження проблеми фінансової 

автономії закладів вищої освіти, а також засвідчив відсутність комплексного / 

системного наукового погляду на цю проблему. 

 

1.2. Аналіз зарубіжних наукових праць з проблеми університетської 

автономії 

 

Звернення до зарубіжних праць із проблеми автономії університетів, 

дозволяє ознайомитися із провідними теоретичними та практичними здобутками у 

цій сфері та виявити наявні тенденції розвитку. 

Систематизація наукових здобутків зарубіжної наукової літератури щодо 

інтерпретації поняття автономії у сфері вищої освіти надала змогу виокремити 

чотири контексти її розгляду, а саме: 

 інституційна або автономія університету (D. Anderson, R. Johnson, 1998 [99]; 

I. Ordorika, 2003 [372]; P. Aghion, M. Dewatripont, C. Hoxby та ін., 2008 [93]; R. Raza, 

2009 [389]; P. Altbach, J. Salmi, 2012 [95]; I. McNay, 2015 [256]; C. Simpson, 

M. Marinov, 2016 [404]; P. Altbach, L. Reisberg, H. deWit, 2017 [94];  

 академічна автономія або академічна свобода (J. Salmi, 2009 [395]; R. Berdahl, 

2010 [133]; S. Noorda, 2013 [350]; A. Casson, 2019 [153]); 
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 автономія щодо управління персоналом (T. Estermann, 2012 [194]); 

 фінансова автономія (P. Cazenave, 1994 [155]; O. McDaniel, 1996 [317]; 

K. Sheehan, 1997 [403]; F. Ziegele, 1998 [475]; V. Kohtamäki, 2009 [273]; 

T. Christensen, 2010 [159]; V. Kohtamäki, M. Kautonen, 2016 [274]). 

Розглянемо погляди вище зазначених зарубіжних дослідників у сфері вищої 

освіти в контексті нашого дослідження у хронологічній послідовності викладення 

матеріалу та у розрізі виокремлених контекстів. 

Напрям наукових досліджень, що присвячені аналізу інституціональної або 

автономії університету, є найбільш представлений значним спектром наукових 

праць теоретичного і прикладного характеру. 

Зокрема, у праці D. Anderson, R. Johnson «University Autonomy in Twenty 

Countries» (Автономія університетів у двадцяти країнах) 1998 р. [99] авторами 

розглянуто інституційну автономію у сфері вищої освіти в контексті таких вимірів:  

 кадровий склад – кадрові призначення, просування по службі та статус 

академічного й адміністративного персоналу;  

 студенти – допуск, прогрес та дисципліна; навчальні плани та викладання – 

екзамени, зміст, підручники;  

 академічні стандарти – якість аудиту, акредитація;  

 дослідження та публікації – пріоритети, свобода публікувати;  

 врядування – наукові ради, студентські асоціації;  

 управління та фінанси – фінансування установ; операційні та капітальні 

гранти, недержавне фінансування, підзвітність.  

Виходячи з цього, дослідниками трактовано автономію як «свободу 

інституції у веденні власних справ без керування та впливу з будь-якого іншого 

рівня державної влади» [99, с. 8], тобто з позиції комплексного підходу і розуміння 

у широкому сенсі. 

У праці I. Ordorika «The Limits of University Autonomy: Power and Politics in 

University Governance. Organization and Change at the Universidad Nacional Autónoma 

de México» (Обмеження університетської автономії: Влада і політика в 

університетському врядуванні. Організація та зміни у Національному автономному 
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університеті університету Мексики) 2003 р. [372] акцентовано на межах та 

складових елементах автономії університету, що містить наступні аспекти: 

політичну, академічну, фінансову. На переконання I. Ordorika, «автономія 

університету формується і стримується соціальними і внутрішніми конфліктами, а 

також об’єднаннями і напруженістю в межах домінуючих груп» [372, c. 10]. 

Дослідником відмічено, що «політична автономія включає: питання щодо 

призначення та звільнення ректорів, керівників та адміністративного персоналу; 

вирішення внутрішніх конфліктів. Академічна – доступ студентів, найм 

академічного персоналу, навчальні плани та програми, вимоги до здобуття 

ступенів, академічна свобода та свобода слова» … «Фінансова складова містить: 

фінансування, розподіл ресурсів, підзвітність, фінансові внески студентів (оплата 

навчання)» [372, c. 208-209]. Автором зосереджено увагу на автономії та 

підзвітності: «Хоча інституційна автономія та публічна підзвітність є двома 

різними процесами, характер відносин між державними та університетськими 

елітами розмиває цю відмінність. Історично у Мексиці було надано абсолютну 

незалежність адміністраціям університетів щодо управління фінансовими 

ресурсами. Таким чином, відсутність публічного контролю фінансів університету 

прирівнюється до інституційної автономії, а будь-які «зовнішні претензії» щодо 

здійснення контролю університетських бюджетів й витрат розглядаються деякими 

університетами як порушення автономії» [372, c. 217]. 

Дослідником визначено межі або чинники впливу на автономію 

університету. I. Ordorika зазначає: «По-перше, автономія університету зростає за 

умови вступу університету у конфронтацію з державою. По-друге, автономія 

зростає, коли університетська еліта створює в межах інституції політичні альянси. 

Внутрішня згуртованість збільшує політичну силу інституції, що покращує 

співвідношення сил між університетом і державою. З іншого боку, автономія 

зменшується за наявності внутрішнього конфлікту, коли університетські еліти 

покладаються на державну підтримку для збереження статус-кво. По-третє, 

автономія університетів обмежена за умови встановлення університетською елітою 

політичних зв’язків або альянсів з певними групами у апараті державної влади» 
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[372, c. 218]. Варто зазначити, такий підхід автора засвідчує, що характер 

політичних відносин між різними суб’єктами на рівні університету впливає на зміст 

і ступінь автономії університету. 

P. Aghion, M. Dewatripont, C. Hoxby та ін. у дослідженні «Higher Aspirations: 

An Agenda for Reforming European Universities» (Вищі прагнення: порядок денний 

для реформування європейських університетів) 2008 р. [93] розглядаючи 

автономію університету акцентують увагу на організаційній структурі 

університетів. 

Дослідники зазначили, що «університет є автономним, якщо має юридичний 

статус, може укладати договори, і якщо його керівні органи можуть визначати зі 

значним ступенем свободи стратегію та практичну діяльність, що є необхідними 

для виконання своєї місії (які передбачено у статуті установи)» [93, с. 34]. З огляду 

на це авторами зроблений важливий висновок: «повна автономія університету 

означатиме, що університет може визначати власні навчальні плани, обирати 

рівень оплати навчання, підбирати студентів, професорський та інший 

викладацький склад і приймати рішення щодо рівня винагороди (у межах своїх 

можливостей), розроблювати плани розвитку тощо» [93, с. 34]. 

Вченими визначено деякі обмеження у разі наявності «повної автономії», а 

саме [93, с. 34-35]: 

 «інституція діє відповідно до законодавства країни та вимог підзвітності як 

будь-яка приватна чи державна установа (зокрема заклад освіти); 

 повна автономія може превалювати за умови фінансової незалежності, однак 

якщо університет залежить від державних субсидій (як у країнах Європи), це є 

обмеженням його автономії». 

Важливим також є виокремлення дослідниками зв’язку між автономією 

університету та результативністю на основі аналізу співвідношення між 

результативністю у рейтингах, статусом автономії та рівнями державного 

фінансування. Автори виявили, що університети у розвинутих країнах, як правило, 

користуються певною автономією у прийнятті на роботу або у встановленні 
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заробітної плати і що рівень бюджетної автономії та досліджень мають позитивну 

кореляцію. 

На основі результатів свого дослідження P. Aghion, M. Dewatripont, C. Hoxby 

дійшли висновків, що державне втручання має місце, навіть якщо університети не 

є державними. Автономія щодо визначення заробітної плати зустрічається не часто 

(винятки Швеція та Велика Британія). Натомість, автономія у питанні володіння 

будівлями (за винятком Скандинавських країн і Швейцарії) та найму персоналу 

(крім південної Європи) є розповсюдженими. Важливим результатом зазначеного 

дослідження є констатація: чим більше фінансових ресурсів або автономії, тим 

краще результати; що більше фінансових ресурсів, тим більший ефект вони 

надають лише у поєднанні з бюджетною автономією. На переконання дослідників, 

право адміністрації університету самостійно приймати рішення щодо витрат 

бюджетних коштів подвоює ефект віддачі та призводить до видатних успіхів 

університетської науки. 

Монографічне дослідження J. Salmi «The challenge of establishing world-class 

universities» (Створення університетів світового класу) 2009 р. [395] присвячено 

питанню академічної та управлінської автономії як невід’ємних характеристик 

університетів світового класу. 

У цій праці J. Salmi зазначає, «що ключовою рисою університету світового 

класу є комбінація трьох факторів, а саме: концентрація талантів, високий ступінь 

фінансування та ефективне управління, що пов’язане із спільною структурою 

управління університетами, конкурентним середовищем та ступенем академічної і 

управлінської автономії. Високий ступінь фінансування та ефективне управління 

впливають на загальне підвищення якості діяльності університету. Кращі 

університети виграють від автономії, що, у свою чергу, підвищує ефективність 

витрат і забезпечує вагомі результати у наукових дослідженнях» [395, с. 5-7]. 

Дослідниками акцентовано: «університети, що мають повну автономію, 

стають більш гнучкі, оскільки вони не пов’язані бюрократичними процедурами та 

нав’язаними ззовні стандартами, навіть коли вимушені дотримуватися процедур 

звітування, які передбачені законом. Тому вони можуть вільно розпоряджатися 



52 

своїми ресурсами і оперативно реагувати на потреби глобального ринку» [395, 

с. 28]. 

Завершуючи огляд цієї наукової праці підкреслимо, що вона має прикладний 

аспект та акцентує увагу на автономії як складової частини ефективного управління 

університету.  

R. Raza у дослідженні «Examining Autonomy and Accountability in Public and 

Private Tertiary Institutions» (Вивчення автономії та підзвітності в державних та 

приватних закладах вищої освіти) 2009 р. [389] розглядала питання взаємозв’язку 

автономії, результатів діяльності, підзвітності університетів та квазіринків.  

R. Raza автономію університету трактує як «ступінь свободи в управлінні 

університетом» [389, с. 31]. Дослідниця зазначає, «зростання автономії 

супроводжується потребою у підзвітності для підвищення ефективності державних 

ресурсів, які продовжують спрямовуватись у сферу вищої освіти навіть за більшої 

дерегуляції. Завдання полягає у визначенні балансу між автономією і державним 

регулюванням» [389, с. 31]. Це твердження є дискусійним. У даному контексті 

вважаємо за необхідне підкреслити, що розповсюдженим є протиставлення 

автономії та відповідальності. Вибір на користь одного призводить до негативних 

наслідків, а саме: високий рівень автономії і відсутність зобов’язань є чинником 

зловживань суспільною довірою, а низький рівень автономії та значна підзвітність 

сприяє розвитку діяльності у сфері освіти і науки.  

P. Altbach, J. Salmi у праці «The road to academic excellence: the making of 

world-class research universities» (Шлях до академічної досконалості: становлення 

дослідницьких університетів світового класу) 2012 р. [95] акцентують увагу на 

проблемі автономії дослідницьких університетів світового класу. 

Важливим здобутком зазначеного дослідження вважаємо визначення 

авторами ключових параметрів екосистеми вищої освіти та їх впливу на ступінь 

автономії дослідницького університету. Вважаємо за потрібне зазначити ці 

параметри екосистеми вищої освіти [95, c. 335]: 

 «макросередовище: політична, економічна ситуація в країні, верховенство 

закону і дотриманням основних свобод; 
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 управління на загальнонаціональному рівні: концепція та стратегічний план 

розвитку системи вищої освіти, а також здатність проводити реформи; 

 структура управління та регулювання: схема управління і процедури на 

загальнонаціональному та університетському рівнях, що визначають ступінь 

автономії, яку мають університети, механізми звітності, яким вони 

підпорядковується. Це є важливим з точки зору кадрової політики і практики 

управління, які дозволяють дослідницьким університетам залучати та утримувати 

кваліфікованих професорів; 

 рамкова програма забезпечення високого рівня якості: наявні в 

розпорядженні університету методи і інструменти забезпечення і підвищення 

якості наукових досліджень, викладання і навчання; 

 фінансові ресурси і стимули: обсяг державних і приватних фінансових 

ресурсів, що виділяються на фінансування вищої освіти та механізми розподілу цих 

ресурсів між різними закладами освіти; 

 сполучні й інформаційні механізми: сполучні елементи і «мости» між 

середньою школою та університетом, а також шляхи і процедури інтеграції 

закладів освіти; 

 місцезнаходження: економічні, соціальні і культурні особливості, 

інфраструктура закладу вищої освіти, що визначають його здатність залучати 

видатних вчених і талановитих студентів; 

 електронна та телекомунікаційна інфраструктура». 

Авторами встановлено, що така екосистема впливає на діяльність 

конкретного університету. Зокрема, структура управління і наявність фінансових 

ресурсів відіграють важливу роль, оскільки визначають ступінь автономнії 

дослідницького університету: «Ці чинники впливають на здатність університету 

залучати фінансові ресурси, що дозволяють наймати і утримувати кращих 

професорів, а також надавати їм належну інфраструктуру для викладацької та 

наукової діяльності (включаючи електронну інфраструктуру, яка стає все більш 

необхідною для передових досліджень)» [95, с. 338]. Дослідниками констатовано, 

що: «за умов зростаючої підзвітності дослідницькі університети зіткнуться з 
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проблемою підтримки управлінської автономії та контролю над процесом 

прийняття ключових рішень. Дослідницькі університети переважно є державними 

закладами, що діють в умовах встановлених правил. Вони потребують значної 

автономії для вироблення їх власного шляху до наукових досягнень та управління 

наявними ресурсами. Здійснення цього під «тиском» підзвітності, яка має донести 

додану вартість і роль університетів для зацікавлених сторін, зазіхає на історично 

сформовані норми автономії дослідницьких університетів» [95, с. 27]. Як бачимо, 

ця праця дозволяє отримати цінне уявлення щодо ролі автономії у складному 

процесі трансформації університетів, які прагнуть стати університетами світового 

класу. 

I. McNay у статті «Leading the autonomous university: conditioning factors and 

culture of organisations in the UK, Ukraine and other European contexts» (Провідні 

автономні університети: фактори адаптації та культура організацій у 

Великобританії, Україні та інші європейські контексти) 2015 р. [256] розглядає 

інституційну автономію у контексті моделей сучасних університетів. I. McNay для 

опису та аналізу різних моделей організаційної культури університету обрав два 

критерії: 

 рівень централізованого контролю за розробленням політики; 

 рівень централізованого контролю за реалізацією політики. 

Як результат, дослідником ідентифіковано чотири моделі університету, а 

саме: колегіум, бюрократія, корпорація і підприємство. Для нашого дослідження 

важливим є бачення дослідника щодо моделей сучасних університетів та 

особливостей їх прояву. 

С. Simpson, М. Marinov у своєму доробку «University Autonomy in the Age of 

Marketization» (Автономія університету в умовах ринку) 2016 р. [404] розглядають 

автономію університету за умов ринкової орієнтації закладів вищої освіти у 

Великій Британії. Автори сфокусувались на трьох сферах дослідження, а саме: 

фондування та фінанси (уряд – університет); академічна свобода (управління 

університету – академічний персонал); міжнародний контекст (інтернаціоналізація 

університету). На основі аналізу цих трьох сфер освітнього ландшафту авторами 
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встановлено, що деякі механізми «квазі-ринку» були впроваджені урядом з метою 

досягти університетами більш широких соціальних та економічних цілей.  

С. Simpson, М. Marinov вказують, що «автономія університету для сектору 

вищої освіти є засобом ефективного реагування на низку вимог різних 

стейкхолдерів з метою забезпечення виконання ними своєї місії як ключових 

компонентів національних інноваційних систем» [404, с. 73]. Дослідниками 

інтерпретовано автономію університету як «свободу від державного втручання, за 

якої заклади вищої освіти можуть реалізувати свої стратегічні пріоритети та 

розподіляти ресурси відповідно до їх географічного розташування та сегментів 

ринку» [404, с. 73].  

Незаперечною поряд із цим є констатація авторами, що за відсутності чіткого 

фокусу на соціальному призначенні університетів існує небезпека того, що 

інституційна автономія стане «троянським конем» вільного ринку, тобто 

«подарунком» (свобода від державного втручання). Це зумовить вплив на 

університети ринкових сил, які перебувають поза їх контролем, і обмежить 

здатність університетів приймати оптимальні довгострокові рішення. Відмітимо, 

що у цьому контексті взаємодії ринку і університетів для фінансування наукових 

досліджень й викладання, важливим є розуміння, що саме ринок фактично 

формуватиме напрями діяльності університету із досліджень і викладання. 

P. Altbach, L. Reisberg, Hans deWit та ін. у праці «Responding to Massification: 

Differentiation in Postsecondary Education Worldwide» (Відповідь на масифікацію: 

диференціація у вищій освіті у всьому світі) 2017 р. [94] зосередили увагу на 

автономії університетів як умові для диференціації вищої освіти. У праці вказано, 

що «тенденція до більшої автономії майже скрізь дозволила істотно 

диференціювати сектор. Більшість нових інституцій зосередились на діяльності з 

викладання. Хоча вони сфокусовані на бакалаврських програмах, існують 

відмінності у їх місії та спрямуванні (гуманітарному, технічному, професійному 

або їх комбінуванні) і відповідно має місце диференціація між такими 

інституціями» [94, с. 11]. 
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Автори зазначили, що «диференціація має місце коли автономні інституції 

приймають рішення щодо їх інституційної місії, навчальних планів, вимог до 

прийому, кваліфікації персоналу, механізмів фінансування та врядування» [94, 

с. 51]. 

Напрям наукових досліджень, що присвячені аналізу академічної автономії 

або академічної свободи представлений меншим спектром наукових праць. 

R. Stichweh у праці «Wissenschaft, Universitat, Profession – Soziologische 

Analysen» (Наука, університет, професія – соціологічний аналіз) 1994 р. [408] 

визначає автономію як здатність академічних структур [408, c. 297]:  

 «приймати незалежні рішення за певними сферами і завданнями в умовах 

обмежених інституційних зобов’язань;  

 встановлювати систему цінностей і певні форми капіталу, які структурують 

простір і сприяють просуванню вчених;  

 приймати рішення щодо інституційних критеріїв оцінювання на 

викладацькому і студентському рівнях;  

 визначати стратегічні завдання та інституційні наміри;  

 налагоджувати зв’язки з іншими суспільними сферами, які розглядаються як 

критично важливі для подальшого розвитку (наприклад, економіка, політика, 

суспільство);  

 брати на себе відповідальність за прийняті рішення і можливі ефекти, що 

впливають на суспільство». 

У цій праці дослідник аналізує академічну автономію з позицій 

соціологічного підходу. 

R. Berdahl у праці «Thoughts About Academic Freedom, Autonomy and 

Accountability» (Роздуми про академічну свободу, автономію та підзвітність) 

2010 р. [133] розглядає питання автономії у контексті взаємозв’язку з підзвітністю 

та академічною свободою.  

Дослідник розрізняє «процедурну та субстантивну автономію, академічну 

свободу» [133, с. 4]. За визначенням автора, «академічна свобода (інтелектуальна 

автономія) – це свобода вченого у навчанні та дослідженні, тобто свобода пошуку 
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істини та виробництва знань». Під субстантивною автономією (академічна 

незалежність) розуміється «повноваження університету у визначенні його власних 

цілей та програм (щодо найму персоналу, зарахування студентів, курсів навчання, 

проведення досліджень)». Процедурна автономія (адміністративна незалежність) 

передбачає «повноваження університету щодо визначення засобів досягнення 

цілей та програм (попередній аудит витрат, пост-аудит, норми витрат на капітал та 

ін.)» [133, с. 4]. 

Підтримуємо позицію дослідника, який констатує, що «академічна свобода 

та автономія пов’язані між собою, але не тотожні» [133, с. 6]. Вчений характеризує 

академічну свободу як універсальну концепцію, що необхідна університетам. 

Автономію називає відносною цінністю, що може відрізнятися за своїм змістом.  

S. Noorda у статті «Academic Autonomy as a Lifelong Learning Process for 

Universities» (Академічна автономія як процес навчання впродовж усього життя 

для університетів) 2013 р. [350] акцентує увагу на академічній складовій автономії 

університетів. 

S. Noorda розглядає автономію як «привілей, цінність і відповідальність» та 

вказує, що дана дефініція є «багатоаспектною і не буває повною та абсолютною 

через взаємодію з різними стейкхолдерами» [350, с. 4]. Автор стверджує, що 

«автономія не буває абсолютною, завжди передбачає балансування інтересів між 

академічними інституціями та їх соціальним середовищем (громадськість, 

законодавці, фінансисти, роботодавці) – з одного боку, а також всередині цих 

інститутів між керівництвом (деканами, директорами, президентами, провінціями) 

й викладацьким складом (вчителями, дослідниками, педагоги, викладачі, 

професори) – з іншого» [350, с. 4]. У даній праці дослідник розглядає автономію у 

такому контексті як якість або обов’язок окремих інституцій, що заслуговує на 

увагу. 

A. Casson у праці «A Reasonable Autonomy – some questions about academic 

autonomy in the Nordic countries» (Обґрунтована автономія – декілька питань щодо 

академічної автономії у Північних країнах) [153] 2019 р. розглядає питання 

академічної автономії та академічної свободи на прикладі Північних країн, таких 
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як Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція. Автор зазначає, що «автономія 

університету пов’язана з академічною свободою, але це не тотожні поняття. 

Автономія університету, як правило, розглядається як необхідна умова або навіть 

як гарантія захисту академічних свобод» [153, c. 11]. У контексті цього увагу 

фокусують на двох інтерфейсах: по-перше, «взаємодії між університетом та його 

власниками (державою, трастовим фондом, корпорацією тощо); по-друге, між 

університетом та викладачем / дослідником» [153, c. 12]. Дослідник стверджує, що 

«відкритим залишається питання щодо створення механізму урядування для 

підтримки виважених і збалансованих відносин між власниками та університетами, 

а також забезпечення балансу між вимогами до підзвітності з боку держави й 

платників податків та потребами університету бути достатньо автономними з 

метою виконання своєї місії у суспільстві» [153, c. 13]. 

Варто зазначити, що академічну автономію переважно розглядають крізь 

призму взаємодії між урядом та окремими інституціями, як пріоритетний напрям 

для розроблення державної політики, а також розвитку й підтримки закладів освіти.  

Щодо наукових досліджень, які присвячені аналізу автономія щодо 

управління персоналом, зазначимо працю T. Estermann «University autonomy and 

staffing» (Автономія університету та персонал) 2012 р. [194]. Дослідник розглядає 

кадрову автономію на основі наступних компетенцій: здатність приймати рішення 

щодо процедури набору працівників (вищий професорсько-викладацький / 

старший адміністративний персонал); здатність приймати рішення щодо заробітної 

плати (вищий професорсько-викладацький / старший адміністративний персонал); 

здатність приймати рішення щодо звільнення (вищий професорсько-викладацький 

/ старший адміністративний персонал); здатність приймати рішення щодо 

просування по службі (вищий професорсько-викладацький / старший 

адміністративний персонал). Такий підхід відображає частковий розгляд автономії 

університету в контексті лише кадрових питань. 

Напрям наукових досліджень, що присвячений аналізу фінансової автономії 

університету, представлений спектром наукових праць теоретичного і прикладного 

характеру. Концептуально фінансова автономія пов’язана з «автономією» у 
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«фінансових питаннях». Відмітимо, що у визначенні поняття «фінансова автономія 

університету» в сучасній науковій літературі відсутня єдність у підходах різних 

вчених.  

Зокрема, P. Cazenave у праці «Evaluation and the decision making process. The 

challenge of autonomy» (Оцінювання та процес прийняття рішень. Виклик 

автономії) 1994 р. [155] розглядав фінансову автономію у частині наявності 

фінансових та нефінансових ресурсів: державних фондів, персоналу, посад та 

будівель. Натомість, O. McDaniel у статті «The paradigms of governance in higher 

education system» (Парадигма врядування у системі вищої освіти) 1996 р. [317] 

визначав фінансові аспекти автономії, а саме: повноваження позичати гроші на 

ринку капіталу; свободу повністю визначати діяльність щодо контрактів на 

комерційне навчання та дослідження; право зберігати доходи. 

J. Sheehan у праці «Social Demand Versus Political Economy in Higher Education 

at the Turn of the Century» (Соціальний попит проти політичної економії у вищій 

освіті на рубежі століття) 1997 р. [403] визначає «автономію» як здатність 

приймати фінансові рішення незалежно від уряду чи інших фінансових агентств, а 

особливо здатність генерувати фінансові ресурси з державних джерел та 

самостійно їх розподіляти. Зазначимо, за такого підходу автор розглядає фінансові 

аспекти автономії в частині управлінського аспекту як прийняття фінансових 

рішень та кількісного – щодо джерел державного фінансування. 

F. Ziegele у статті «Financial Autonomy of Higher Education Institutions: The 

Necessity and Design of an Institutional Framework» (Фінансова автономія закладів 

вищої освіти: необхідність та дизайн інституціональної структури) 1998 р. [475] 

акцентує увагу на фінансовій автономії університету та виокремлює такі її види: 

формальну й фактичну фінансову автономію.  

На переконання дослідника, формальна фінансова автономія може бути не 

пов’язана з фактичною автономією щодо прийняття незалежних рішень. 

Формальна автономія означає, що «університет має повноваження вирішувати, як 

витрачаються державні фінансові ресурси, наприклад на обладнання або для найму 

додаткового персоналу. Фактична автономія не визначається цим повноваженням, 
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оскільки незрозуміло, чи дійсно університет має свободу щодо прийняття цього 

рішення» [475, с. 2].  

Автор наголошує, «під час оцінювання наслідків фінансової автономії, слід 

уважно проаналізувати інституційну структуру, яка регулює формально незалежні 

рішення щодо використання державних фінансових ресурсів. Економічні ефекти 

залежать від реалізованої фактичної автономії» [475, с. 10].  

Важливий висновок цього дослідження вбачаємо у ствердженні вченого, 

«якщо формальна автономія не передбачає жодної фактичної автономії, виділення 

бюджету одноразово (однією сумою) є заходами реформування без будь-яких 

ефектів» [475, с. 12]. На думку вченого, така автономія була б ілюзією. Комплексна 

реформа має передбачити не тільки розроблення концепції формальної автономії 

витрат, але також забезпечення фактичної автономії шляхом скасування 

регуляторних обмежень. 

Дослідженню різних аспектів фінансової автономії університетів стосовно 

національних показників впровадження інновацій у країнах Європи присвячене 

дослідження V. Kohtamäki, M. Kautonen «The Financial Autonomy of Universities and 

the National Innovation Performance in Europe» (Фінансова автономія університетів 

та національна інноваційна результативність в країнах Європи) 2016 р. [274]. У цій 

праці дослідники вказують, що «фінансова автономія сучасних університетів 

динамічна та багатоваріантна, набуває різних форм у різних вимірах і часових 

аспектах» [274, с. 3]. Фінансову автономію аналізують як «повноваження щодо 

отримання та розподілу фінансових ресурсів», а саме [274, с. 5]: 

 «розподіляти обсяги основного фінансування університету, засновувати 

юридичні особи, володіти будівлями, позичати гроші, стягувати плату за навчання, 

зберігати надлишки;  

 визначати загальну кількість студентів, запроваджувати програми освітніх 

рівнів (бакалавр, магістратура, докторантура); 

 змінювати освітні програми; 

 призначати на посаду та визначати розмір заробітної плати викладацького та 

адміністративного персоналу». 
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V. Kohtamäki у іншій праці «Financial autonomy in higher education institutions» 

(Фінансова автономія у закладах вищої освіти) 2009 р. [273] розглядає фінансову 

автономію з трьох точок зору:  

 правовий статус;  

 економічні та фінансові питання; 

 внутрішнє управління.  

Як зазначає дослідниця, «правовий статус забезпечує сприятливі умови або 

обмеження для університету діяти як юридична особа від свого імені. Як юридичні 

особи, університети є правоздатними укладати обов'язкові контракти, позичати 

гроші, володіти будівлями, створювати фонди та фактично є незалежними 

організаціями, що діють від свого імені» [273, с. 69]. Іншим важливим висновком 

дослідження є теза: «Економічні та фінансові аспекти містять питання управління 

фінансами університету (отримання, розподіл ресурсів та моніторинг результатів 

розподілу) як незалежної економічної одиниці (суб’єкту господарювання). 

Внутрішнє управління пов’язане з прийняттям фінансових рішень та щодо 

операційної діяльності університету» [273, с. 69].  

V. Kohtamäki класифікує фінансову автономію на правову (автономія у 

фінансових питаннях, гарантована законодавством), формальну (автономія, 

пов’язана з бюджетом, фінансовим регулюванням та інструкціями щодо 

закупівель, укладення контрактів або договорів підряду) та реальну фінансову 

автономію суб’єкту господарювання, який контролює свою власну фінансову 

автономію, що не обов’язково є тотожною правовій чи формальній. Відзначимо, 

що це наукове дослідження має прикладний характер і містить багатоаспектний 

аналіз фінансової складової автономії університетів.  

T. Christensen у статті «University governance reforms: potential problems of 

more autonomy» (Реформа університетського врядування: потенційні проблеми 

більшої автономії) 2010 р. [159] акцентує увагу на двох напрямах дослідження 

проблеми автономії університетів: перший передбачає аналіз інструментальних, 

культурних та екологічних перспектив трансформаційного підходу, а другий – 

основні тенденції розвитку процесу реформування університетів. Автор 
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наголошує, «сучасна реформа університетської освіти спричинила перехід від 

низької формальної і високої реальної автономії, до високої формальної і низької 

фактичної автономії у сфері вищої освіти» [159, с. 3]. 

На переконання T. Christensen, фінансова автономія не є статичною, а 

змінюється в часі і просторі. Реальна фінансова автономія університету 

визначатиметься наявністю ресурсів та інших чинників, таких як державне 

управління, відповідальність, тиск зовнішнього середовища й культура управління. 

Вимірюючи ступінь фінансової автономії, її структура є детальним переліком умов 

та обмежень щодо формування та використання фінансових ресурсів. За такого 

підходу виміри автономії проявляються як свободи, такі як «свобода позичати 

фінансові ресурси», «свобода встановлювати плату за навчання», «свобода 

створювати юридичні особи» та «свобода укладати договори». Ці виміри 

фінансової автономії можна розглядати як ілюстрацію формальної фінансової 

автономії, які на думку T. Christensen, призводять до вищої формальної автономії, 

але нижчої реальної автономії. 

Здійснений аналіз зарубіжних наукових праць з проблеми університетської 

автономії виявив значну частину досліджень, присвячених питанню інституційної 

автономії та її складовим (академічна, кадрова, фінансова). Аналіз підтвердив 

актуальність обраної проблеми фінансової автономії закладів вищої освіти та 

засвідчив, що зарубіжні науковці фокусуються на наступних аспектах: сутність і 

склад автономії закладів вищої освіти; взаємозалежність академічної свободи 

академічної автономії; особливості реалізації кадрової автономії (автономії щодо 

управління персоналом) та фінансової автономії. 

 

1.3. Понятійно-термінологічний апарат з проблеми дослідження 

 

Ознайомлення з сучасними вітчизняними та зарубіжними науковими 

працями, що опікуються проблемою університетської автономії, дає підстави 

віднести до переліку ключових понять, що формують понятійно-термінологічний 

апарат нашого дослідження, наступні у таких залежностях: 
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 академічна свобода та університетська автономія (автономія закладів вищої 

освіти); 

 інституційна автономія та академічна, кадрова, фінансова, організаційна 

автономія; 

 університетська автономія та відповідальність закладу вищої освіти; 

 університетська автономія та підзвітність закладу вищої освіти; 

 університетська автономія та ефективність закладу вищої освіти; 

 університетська автономія та адаптивність закладу вищої освіти. 

Перейдемо безпосередньо до аналізу змісту дефініцій вище зазначених 

термінів.  

M. Mulinge, J. Arasa, V. Wawire під академічною свободою розуміють [341, 

с. 53, 66]: 

 «свободу вченого у навчанні та дослідженні, тобто свободу пошуку істини та 

виробництва знань (інтелектуальна автономія); 

  «право науково-педагогічного персоналу здійснювати дослідження, 

викладати та публікуватися без контролю та обмежень з боку закладів вищої 

освіти, у яких вони працюють». 

A. Casson автономію університету розглядає як «необхідну умову або навіть 

як гарантію захисту академічних свобод» [153, c. 11]. 

D. Anderson, R. Johnson визначають автономію університету як «свободу 

інституції у веденні власних справ без керування та впливу з будь-якого іншого 

рівня державної влади» [99, с. 8]. 

R. Raza трактує автономію університету як «ступінь свободи в управлінні 

університетом» [389, с. 31]. 

За визначенням C. Simpson, M. Marinov автономія університету – це «свобода 

від державного втручання, за якої заклади вищої освіти можуть реалізувати свої 

стратегічні пріоритети та розподіляти ресурси відповідно до їх географічного 

розташування та сегментів ринку» [404, с. 73]. 

На переконання S. Noorda «автономія університету може здаватися 

привілеєм, однак має реалізовуватися як відповідальність і завдання» [350, с. 4]. 
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Т. Боголіб визначає автономію закладу вищої освіти як «самостійність 

закладу вищої освіти у відборі і розстановці кадрів, здійснені навчальної, наукової, 

фінансово-господарської та іншої діяльності згідно із законодавством і статутом 

закладу вищої освіти, що затверджений в установленому порядку» [5, c. 169]. 

С. Натрошвілі тлумачить автономію закладу вищої освіти як «ключовий 

елемент моделі стратегічного управління закладом вищої освіти у розвинутих 

країнах»; «інструмент його самостійності, відповідальності та високої якості 

діяльності одночасно» [61, c. 234];  

За визначенням О. Моргулець автономія закладу вищої освіти – «це не тільки 

показник розвитку демократизації управління у вищій освіті, а й об’єктивна умова 

підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти» [58, с. 146]; це – 

«незалежність вищих навчальних закладів від централізованого державного 

регулювання, головний детермінант, що дає право самостійно обирати напрям і 

способи розвитку» [58, с. 131–132]. 

Д. Загірняк розглядає інституційну автономію як «один з методів досягнення 

самодостатності» [45, с. 144].  

І. Жиляєв трактує інституційну автономію університету як «концептуальне 

визначення певного стану системи управління (структури та діяльності) ЗВО як 

інституційної одиниці (або економічного агента, суб’єкту господарювання)» [32, с. 

62]. 

Ю. Вітренко розглядає інституційну, економічну та фінансову автономію 

закладів вищої освіти як «право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, 

яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності щодо прийняття 

рішень з економічних питань, які  впроваджуються в порядку та межах, визначених 

законом» [32, с. 19]. 

P. Santiago, K. Tremblay, E. Basri, E. Arnal до складових інституційної 

автономії відносять [352, с. 81]: 

  «інституційне врядування (правовий статус; володіння будівлями та 

обладнанням; комерціалізація діяльності; параметри для прийняття внутрішніх 
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управлінських рішень, у тому числі свобода формувати структуру внутрішнього 

управління); 

 персонал (відбір, призначення, підвищення та звільнення академічного 

персоналу; умови праці (напр. зарплата)); 

 студентів (відбір студентів; кількість зарахованих студентів); 

 фінанси (можливість встановлювати розмір фінансових внесків студентів; 

позичати фінансові ресурси на ринку капіталу; розміщувати фінансові ресурси; 

діяльність, що генерує дохід; право створювати портфель активів і накопичувати 

фінансовий капітал); 

 освіта (розроблення та запровадження освітніх програм, у тому числі їх 

акредитації; оцінювання якості та ін.); 

 дослідження (визначення пріоритетів та структури наукових досліджень)». 

Отже, підсумовуючи огляд думок учених щодо змісту університетської 

автономії (інституційної автономії, автономії закладів вищої освіти), з одного боку, 

відзначаємо неоднозначність трактувань цього поняття. З іншого боку, 

спостерігаємо спільні змістовні тлумачення останнього, а саме: свобода, 

відповідальність, самостійність закладу вищої освіти, елемент моделі стратегічного 

управління, умова підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти. 

R. Berdahl визначає академічну автономію у таких аспектах: по-перше, як 

«значний рівень незалежності, свободу робити усі стратегічні та оперативні вибори 

та рішення релевантні університету та його ролі у суспільстві» [133, с. 3]; по-друге, 

«на інституційному рівні академічна автономія стосується свободи розроблювати 

та запроваджувати індивідуальні, інтегральні стратегії та послуги» [133, с. 3]; по-

третє, «автономія є не більше, ніж простір та можливості. Вона потребує доброї 

якості гравців та доброї якості гри. Ось чому академічна автономія має бути 

переведена у добре самоврядування на всіх рівнях і у всіх сферах» [133, с. 9]. 

T. Estermann та T. Nokkala до академічної автономії університету відносять 

[195, с. 33]: 

 «можливість визначати загальну кількість студентів; 

 можливість обирати студентів; 
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 можливість впроваджувати програми; 

 можливість припиняти програми; 

 можливість обирати мову викладання; 

 можливість обирати механізми забезпечення; 

 якості вищої освіти; 

 можливість розробляти зміст освітніх програм». 

До організаційної автономії університету T. Estermann та T. Nokkala 

відносять такі складові [195, с. 12]: 

 «процедура обрання виконавчого керівника; 

 критерії обрання виконавчого керівника; 

 звільнення виконавчого керівника; 

 термін повноважень виконавчого керівника; 

 включення до керівних органів зовнішніх членів і процедура їх обрання; 

 здатність приймати рішення щодо академічних структур; 

 здатність створювати суб'єкти господарювання». 

T. Estermann та T. Nokkala до кадрової автономії університету відносять 

наступні складові [194]: 

  «здатність приймати рішення щодо процедури набору працівників (вищий 

професорсько-викладацький / старший адміністративний персонал);  

 здатність приймати рішення щодо заробітної плати (вищий професорсько-

викладацький / старший адміністративний персонал);  

 здатність приймати рішення щодо звільнення (вищий професорсько-

викладацький / старший адміністративний персонал);  

 здатність приймати рішення щодо просування по службі (вищий 

професорсько-викладацький / старший адміністративний персонал)».  

Важливо відмітити той факт, що у позиції T. Estermann та T. Nokkala 

відбулося розширення змісту університетської автономії від «можливості» до 

«здатності». 
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І. Каленюк вбачає фінансову автономію закладів вищої освіти «у 

розпорядженні власними фінансовими ресурсами, в отриманні додаткових доходів 

від суміжної підприємницької діяльності, у можливостях співпраці з бізнесом та 

ін.» [48, c. 278].  

В. Ковтунець визначає фінансову автономію закладів вищої освіти як 

«головний інструмент для успішного запровадження в системі вищої освіти 

ринкових відносин, що передбачає справедливу і здорову конкуренцію між 

надавачами освітніх послуг» [32, с. 119].  

А. Дяченко під фінансовою автономією університетів розуміє «відносно 

вільне маневрування наявними коштами та направлення їх на вирішення 

специфічних проблем розвитку конкретного навчального закладу» [44, с. 65].  

J. Sheenan трактує фінансову автономію університету як «здатність приймати 

фінансові рішення незалежно від уряду чи інших фінансових агентств, а особливо 

здатність генерувати фінансові ресурси з державних джерел та самостійно їх 

розподіляти» [403]. 

За визначенням V. Kohtamäki та M. Kautonen фінансова автономія 

університету – це «повноваження щодо отримання та розподілу фінансових 

ресурсів: розподіляти обсяги основного фінансування університету; засновувати 

юридичні особи; володіти будівлями; позичати гроші; встановлювати плату за 

навчання; зберігати надлишки; визначати загальну кількість студентів; 

запроваджувати програми освітніх рівнів (бакалавр, магістратура, докторантура); 

змінювати програми навчання; призначати на посаду та визначати розмір 

заробітної плати викладацького та адміністративного персоналу» [274, с. 5]. 

На переконання E. Ashby, L. Chiang фінансова автономію університету – це 

«свобода розподіляти державні фінансові ресурси, генерувати та використовувати 

приватні фінансові ресурси» [122, 158]. 

N. Arnhold, J. Kivistö, H. Vossensteyn, J. Weaver, F. Ziegele під фінансовою 

автономією університетів розуміють «єдиноразові суми (lump sums); свобода 

вільно витрачати кошти та створювати фінансові резерви; фінансове регулювання; 

дискреційні повноваження встановлювати рівень заробітної плати» [119, с. 181];  
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P. Cazenave розглядає фінансову автономію університетів за такими 

складовими: «здатність володіти будівлями; самостійний рекрутинг кадрів та 

розпорядження фінансовими ресурсами» [155]. 

В. Jongbloed аналізує фінансову автономію університетів у контексті таких 

складових: «внутрішній розподіл ресурсів; плата за навчання; свобода генерувати 

зовнішні фонди» [271]. 

О. McDaniel тлумачить фінансову автономію університетів як «можливість 

позичати гроші на ринку капіталу; самостійне внутрішнє управління у сфері 

платних освітніх послуг та дослідницьких контрактів; збереження отриманих 

доходів в університеті» [317]. 

На переконання I. Ordorika складовими фінансової автономії університетів є 

«фінансування; розподіл ресурсів; підзвітність; плата за навчання» [372]. 

S. Rothblatt вбачає у фінансовій автономії університетів «самостійне 

розпорядження та залучення фінансових ресурсів» [392]. 

J. Sheenan розглядає фінансову автономію університетів як «cамостійне 

розпорядження усіма фінансовими активами інституції» [403]. 

J. Volkvein у якості складових фінансової автономії університетів визначає 

наступні: «виділення коштів однією сумою (Lump sum budgeting), розподіл 

фінансових ресурсів; свобода від контролю плати за навчання та інших 

надходжень, можливість визначати зарплату для науково-педагогічних 

представників та ін. персоналу; можливість перенесення балансів на кінець року; 

плата за навчання, внутрішній механізм розподілу, свобода генерувати доходи від 

активів, буферні організації» [468]. 

T. Estermann та T. Nokkala до фінансової автономії університету відносять 

наступні складові [195, с. 18]: 

 «тривалість і вид державного фінансування; 

 можливість утримувати надлишкові кошти; 

 можливість позичати гроші; 

 можливість володіти будівлями; 

 можливість встановлювати плату за навчання студентів (з держав-членів 
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ЄС та з держав, що не є членами ЄС)». 

Таким чином, підсумовуючи огляд позицій учених щодо змісту 

університетської фінансової автономії відмітимо наявність спільних моментів у 

трактування цього поняття як інструменту, здатності, повноваження, свободи, 

можливості закладу вищої освіти. 

Поряд із цим, аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій засвідчив 

наявність інших важливих термінів, узгодження сутності яких є критично 

важливим для нашого дослідження. До таких термінів ми відносимо: 

відповідальність, підзвітність, адаптивність, ефективність діяльності закладів 

вищої освіти. Нижче наведено позиції дослідників щодо визначення вище 

зазначених понять. 

С. Натрошвілі трактує відповідальність закладу вищої освіти (університету) 

як «відповідальність керівництва (менеджменту) закладу за результати діяльності» 

[61, c. 48]. 

С. Калашнікова та О. Сич розглядають відповідальність закладу вищої освіти 

«перед конкретною особою – здобувачем вищої освіти; перед науково-

педагогічним колективом; перед державою» [2, c. 69]. 

J. Pedrosa тлумачить підзвітність в таких аспектах: по-перше, як «принцип 

доброго врядування у публічних (державних) доменах» [379, c. 30, 3]; по-друге, як 

«обов’язок пояснити, проінформувати та відповісти за виконання зобов’язань 

перед тими, хто висловим довіру академічного персоналу та університетам. Це є 

обов’язок виправдати та підтримувати нашу місію, засвідчувати як добре та задля 

чого ми використовуємо ресурси, які були надані» [379, c. 32]. 

M. Lennon зазначає, що: «підзвітність та забезпечення якості є 

інструментами забезпечення прозорості [290, c. 528]. 

О. Моргулець розглядає ефективність діяльності закладу вищої освіти в 

якості індикатору рівня ефективності управління» [59, с. 24].  

P. Gumport та B. Sporn вказують, що зовнішня адаптивність закладу вищої 

освіти «є результатом вимірювання організаційної ефективності, що відображає 

рівні професійної кваліфікації у відповідь на зовнішні зміни» [245, c. 4]. 
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Н. Холявко розглядає два види адаптивності закладу вищої освіти: 

інтроверсійну та екстраверсійну [85]. Інтроверсійна – це «адаптивність до нових 

умов конкуренції, що формуються у результаті входження на внутрішній ринок 

освітніх послуг іноземних університетів, оснащених новітніми інформаційними 

технологіями; адаптивність до нових умов локальних ринків праці (формування у 

студентів навичок роботи з інноваційним обладнанням; підготовка нового 

покоління підприємців)» [85, с. 96]. Екстраверсійна – «адаптивність до нових умов 

конкуренції, що формуються у результаті впровадження закладами вищої освіти 

інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій (розширення доступу 

студентів до навчання в іноземних університетах; он-лайн і дистанційна освіта, 

масові он-лайн курси (МООС), забезпечення представленості університетів у 

мережі Інтернет, включаючи офіційний сайт)» [85, с. 96]. 

Розширення автономії університету І. Каленюк та О. Куклін трактують з 

позиції «посилення незалежності установ, секторів і механізмів з метою 

підвищення їх гнучкості у адаптації до змін середовища» [48, c. 225] та як наслідок 

«зміни ролі університетів» [7, c. 112]. 

На жаль, наше ключове поняття «розширення фінансової автономії 

університету» було предметом уваги лише двох дослідниць А. Соколовської та 

Л. Шевченко. Зокрема, розширення фінансової автономії університету 

А. Соколовська тлумачить як «розширення їх прав і можливостей у питаннях 

розпорядження бюджетними коштами, забезпечення гнучкості, прозорості, а також 

збільшення часового горизонту фінансування, його націленості на результат» [84, 

c. 103]. 

Л. Шевченко розширення фінансової автономії університету розглядає як 

«зміну механізму взаємодії держави з закладами вищої освіти» [87, c. 133]. 

Завершуючи огляд понятійно-термінологічного апарату дослідження, 

зазначимо, що ми поділяємо позиції дослідників щодо розгляду поняття 

«розширення фінансової автономії університетів» як процесу, що веде до зростання 

прав і можливостей університетів задля підвищення їх самостійності у прийнятті 

фінансових рішень, ресурсної незалежності, ефективності, якості послуг, гнучкості 
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та адаптації до змін зовнішнього середовища через зміну механізму взаємодії 

держави із закладами вищої освіти. Водночас, вважаємо за необхідне здійснити 

уточнення ключових термінів , пов’язаних з дослідженням проблеми фінансової 

автономії університетів. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Здійснений аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових публікацій з 

проблеми університетської автономії дозволив зробити такі висновки: 

1. Вітчизняні дослідники зосереджують свою увагу на наступних 

пріоритетах: зміст і роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку; 

стратегічний та фінансовий менеджмент закладів вищої освіти; система 

фінансового забезпечення вищої освіти; моделі університетської автономії; 

взаємозв’язок автономії університету та врядування і лідерства у вищій освіті; 

підзвітність та соціальна відповідальність у сфері вищої освіти; напрями 

розширення автономії університетів, у т. ч. фінансової. 

2. Зарубіжні науковці концентруються на проблемах: сутність і склад 

автономії закладів вищої освіти; взаємозалежність академічної свободи та 

академічної автономії; особливості реалізації кадрової автономії (автономії щодо 

управління персоналом) та фінансової автономії. 

3. Вчені підкреслюють важливість врахування таких залежностей: автономії 

та рейтингових досягнень закладів вищої освіти на основі виявлення тенденції 

підвищення рівня рейтингу закладів вищої освіти із збільшенням їх автономії; 

прямого взаємозв’язку між автономією та здатністю університетів відповідати 

очікуванням суспільства через поліпшення якості вищої освіти; взаємозв’язку 

автономії, відповідальності, врядування та лідерства. Поряд із цим, виявлено 

відсутність у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі узгодженого підходу до 

використання термінів щодо проблеми фінансування у вищій освіті. 

4. На основі аналізу змісту ключових понять, що формують понятійно-

термінологічний апарат дослідження, акцентовано на залежностях між: 
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академічною свободою та університетською автономією (автономією закладів 

вищої освіти); інституційною автономією та академічною, кадровою, фінансовою, 

організаційною автономією; університетською автономією та відповідальністю 

закладу вищої освіти; університетською автономією та підзвітністю закладу вищої 

освіти; університетською автономією та ефективністю закладу вищої освіти; 

університетською автономією та адаптивністю закладу вищої освіти. 

5. Проведений аналіз засвідчив актуальність дослідження проблеми 

розширення університетської автономії та відсутність комплексного дослідження 

щодо розширення фінансової автономії закладів вищої освіти. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у опублікованих 

наукових працях автора [8; 9; 12]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ  

ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У другому розділі розглянуто сутність інституційної автономії університету 

як основи творення Європейського простору вищої освіти; з’ясовано зміст 

фінансової автономії як складової інституційної автономії закладів вищої освіти; 

проаналізовано підходи до оцінювання стану фінансової автономії університетів 

країн Європи. 

 

2.1. Інституційна автономія університету як основа творення і розвитку 

Європейського простору вищої освіти 

 

Інституційна автономія університету та академічна свобода є 

фундаментальними цінностями Європейського простору вищої освіти. Вони 

відіграють важливу роль у забезпеченні і підвищенні якості вищої освіти у 

демократичному суспільстві [136]. З одного боку, інституційну автономію 

університету розглядають як вимір демократії у якості базової характеристики 

академічної спільноти, з іншого – як засіб підвищення якості вищої освіти. 

Ключовим аспектом інституційної автономії є здатність закладів вищої освіти 

встановлювати та реалізовувати власну політику й пріоритети у викладанні, 

дослідженні, а також інших аспектах діяльності у межах їхньої місії [136, с. 4]. 

З метою розкриття сутності поняття «інституційна автономія університету» 

у Європейському просторі вищої освіти звернемось до аналізу ключових 

стратегічних документів, що визначають пріоритети сучасного розвитку вищої 

освіти. До таких документів належать: 

  «Magna Charta Universitatum» [314] (Велика хартія університетів), що 

передувала прийняттю документа «Bologna Declaration» [135] (Болонська 

декларація); 
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 Ministerial communiqués (Комюніке Міністрів країн Європи, що відповідальні 

за вищу освіту); 

 Communication from the Commission (Повідомлення Європейської Комісії). 

Розглянемо детальніше зміст вище зазначених документів у контексті нашого 

дослідження. 

У документі під назвою «Magna Charta Universitatum» [314] (Велика хартія 

університетів, 1988 р.), автономію визнано основоположним принципом для 

університетів: «Університет є автономною інституцією усередині суспільств із 

різною організацією, що є наслідком різних географічних та історичних умов. 

Університет критично осмислює і поширює культуру через дослідження та 

викладання. Щоб відповідати вимогам сучасного світу, у своїй дослідницькій та 

викладацькій діяльності університет має мати моральну і наукову незалежність від 

політичної та економічної влади» [314, с. 1].  

До інших базових принципів життєдіяльності університету у цьому 

документі відносять наступні:  

 «викладання і дослідницька діяльність в університетах не мають бути 

відокремлені для того, щоб навчання у них відповідало потребам, що змінюються, 

запитам суспільства і досягненням у науковому знанні;  

 свобода викладання, досліджень і навчання є основним принципом 

університетського життя;  

 керівні органи й університети, кожний у межах своєї компетентності, мають 

гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги» [314, с. 1]. 

Варто підкреслити, на наш погляд, дві важливі особливості документу 

«Magna Charta Universitatum» [314] у світлі досліджуваної проблеми. 

По-перше, поняття «автономія» та «свобода» є інтегрованими (вживаються 

нерозривно) у контексті діяльності університету.  

По-друге, інтеграція (об’єднання) університетів Європи, яка у результаті 

привела до створення Європейського простору вищої освіти, формувалася як 

«ініціатива знизу» і «серцевиною» (ядром) цього об’єднання слугували саме 

інституційна автономія університету та академічна свобода. 
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Наступний документ для аналізу – це «Bologna Declaration. The European 

Higher Education Area» [135] (Болонська декларація. Європейський простір вищої 

освіти, 1999 р.). Декларація акцентує увагу на інституційній автономії 

університетів як передумові (ключовому чиннику) розвитку Європейського 

простору вищої освіти. На підтвердження даного твердження наводимо наступну 

цитату: «незалежність і автономія університетів гарантують, що системи вищої 

освіти і наукових досліджень будуть постійно адаптуватися до потреб, що 

змінюються, запитів суспільства і наукового прогресу» [135, с. 2].  

Подальшу еволюцію як сутності поняття «інституційна автономія 

університету», так і її ролі у розвитку Європейського простору вищої освіти 

прослідкуємо через звернення до змісту комюніке конференцій міністрів, 

відповідальних за вищу освіту. 

У Комюніке «Realising the European Higher Education Area» [390] 

(Формування Європейського простору вищої освіти, 2003 р., м. Берлін) автономія 

університету розглядається у контексті забезпечення якості вищої освіти. А саме, 

засвідчується прямий і нерозривний зв’язок між інституційною автономією та 

відповідальністю університету за якість вищої освіти: «…згідно з принципами 

інституційної автономії, відповідальність за забезпечення якості вищої освіти в 

першу чергу покладається на кожний заклад освіти, і таким чином створюється 

основа для реальної відповідальності національних академічних систем» [390, с. 3]. 

Наступне Комюніке конференцій міністрів «The European Higher Education 

Area – Achieving the Goals» [420] (Європейський простір вищої освіти – досягнення 

цілей», 2005 р., м. Берген) визначає університетську автономію як основу для 

реалізації реформ у вищій освіті. Комюніке, зокрема, наголошує на «необхідності 

забезпечити автономію закладів вищої освіти для виконання узгоджених реформ» 

[420, c. 5].  

Важливим у світлі нашого дослідження є також акцент, зроблений у даному 

документі, щодо державної відповідальності за розвиток вищої освіти, зокрема, в 

аспекті забезпечення прозорості державної політики та забезпеченні стійкого 

фінансування закладів вищої освіти.  
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Важливий еволюційний прорив щодо сутності та ролі інституційної 

автономії університетів зроблено, на наш погляд, у Комюніке «Towards the 

European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world» [422] 

(До Європейського простору вищої освіти: відповідаючи на виклики в 

глобалізованому світі, 2007 р., м. Лондон). А саме, документ розширив коло 

базових цінностей Європейського простору вищої освіти, доповнивши їх 

принципами рівних можливостей та демократичного врядування. Зокрема, у 

документі вказано, що Європейський простір вищої освіти «ґрунтований на 

інституційній автономії, академічній свободі, рівних можливостях та 

демократичних принципах, які сприятимуть мобільності, підвищуватимуть 

можливості працевлаштування, а також привабливість й конкурентоспроможність 

країн Європи» [422, c. 1].  

Даний документ також посилює акцент на зв’язок між автономією (особливо 

фінансовою) університетів та їх ефективністю, підкреслюючи важливість 

існування «потужних, різноманітних університетів, що мають достатнє 

фінансування, є автономними і підзвітними» [422, c. 2]. 

Комюніке «The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in 

the new decade» [413] (Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої 

освіти у новому десятилітті, 2009 р., м. Левен та Левен-ля-Нев) продовжує вже 

раніше озвучену змістовну лінію визнання університетської автономії та 

академічної свободи як основи для реалізації реформ у вищій освіті. Водночас, 

комюніке пов’язує реалізацію університетської автономії та дотримання 

академічної свободи із питаннями залучення студентів та персоналу у процеси 

врядування: «потрібно, щоб реформа систем і політики вищої освіти була 

вбудованою у європейські цінності інституційної автономії, академічної свободи, 

соціальної справедливості і здійснювалася за активної участі студентів і персоналу 

закладів вищої освіти» [413, c. 1]. 

Як і у двох попередніх випадках, дане комюніке акцентує увагу на питаннях 

відповідальності держави за фінансування вищої освіти: «державне фінансування 

є ключовим пріоритетом для ґарантування рівного доступу та подальшого стійкого 
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і гармонійного розвитку автономних закладів вищої освіти» [413, c. 5]. Іншими 

словами, знову підкреслюється прямий зв’язок між розвитком університетів, їх 

автономією та фінансовою стійкістю. 

Комюніке «Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education 

Area» [139] (Будапештсько-Віденська Декларація про створення Європейського 

простору вищої освіти, 2010 р., м Будапешт, м. Відень) розширює роль 

університетів у розвитку суспільства, підкреслюючи їх вплив на «зміцнення 

мирних демократичних суспільств і посилення соціальної згуртованості» [139, 

c. 2]. Виконання такої широкої та визначальної соціальної ролі з боку 

університетських спільнот вочевидь є можливим лише за умови «забезпечення 

академічної свободи, автономії та підзвітності закладів вищої освіти як основних 

принципів Європейського простору вищої освіти» [139, c. 2]. 

Змістовна лінія університетської автономії, пов’язана із реалізацією 

врядування у вищій освіті та підвищенням ефективності діяльності університетів, 

знайшла своє продовження і поглиблення на рівні Комюніке «Making the Most of 

Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area» [315] 

(Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація 

Європейського простору вищої освіти, 2012 р., м. Бухарест). У документі щодо 

вище зазначеного підтверджено «зобов’язання підтримувати участь студентів й 

співробітників закладів вищої освіти у структурах врядування на всіх рівнях; та 

дотримуватися принципу академічної свободи щодо автономних й відповідальних 

закладів вищої освіти» [315, c. 2]. 

Водночас, у світлі розбудови фінансової автономії університетів підкреслено 

«важливість подальшого розвитку відповідних інструментів фінансування для 

досягнення спільних цілей та значимість розвитку ефективних структур 

врядування й управління у закладах вищої освіти» [315, c. 2]. 

Комюніке «Yerevan Communiqué on the European Higher Education Area» [474] 

(Єреванське комюніке щодо Європейського простору вищої освіти, 2015 р., м. 

Єреван) та «Paris communiqué» [374] (Паризьке комюніке, 2018 р. м. Париж) 

наголошують на нерозривності та взаємозалежності між правом у вигляді 
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«університетської автономії і академічної свободи» та зобов’язанням у вигляді 

«публічної відповідальності, забезпечення доброчесності та ефективності 

врядування»: 

 Європейський простір вищої освіти базується на «публічній відповідальності 

за вищу освіту, академічній свободі, інституційній автономії та прагненні до 

доброчесності» [474, c. 1]. 

 Наголошено на «підтримці, захисті студентів й академічної спільноти у праві 

на академічну свободу та забезпеченні їх участі як повноправних партнерів у 

врядуванні автономними закладами вищої освіти» [474, c. 2].  

 «…академічна свобода і доброчесність, інституційна автономія, участь 

студентів і працівників у врядуванні вищої освіти та публічна 

відповідальність вищої освіти й за вищу освіту є основою Європейського 

простору вищої освіти» [374, c. 1]. 

Звернемося тепер до аналізу ще одного пласту документів європейського 

рівня, а саме до Communication from the Commission (Повідомлень Європейської 

Комісії), що безпосередньо стосуються розвитку вищої освіти. 

Одним із визначальних щодо формування стратегії розвитку вищої освіти на 

європейському рівні є Повідомлення Європейської Комісії «Supporting growth and 

jobs – an agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems» [199] 

(Підтримка зростання та робочих місць – порядок денний модернізації 

європейських систем вищої освіти, 2011 р.). На підставі аналізу цього документу 

виділимо дві важливі та критичні для розвитку вищої освіти залежності. 

Перша – залежність між інституційною адаптивністю університетів 

(здатністю адаптуватися і ефективністю відповідати на зовнішні виклики) та 

інституційною автономією закладів вищої освіти: «Автономні інституції можуть 

легше адаптуватися до нових умов, забезпечуючи результати освітньої та 

дослідницької діяльності і сприяючи диверсифікації у межах систем вищої освіти» 

[199, c. 9]. 

Друга – залежність між університетською автономією та відповідальністю у 

формі їх збалансованості: «проблеми, з якими стикається вища освіта, вимагають 
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більш гнучких систем врядування та фінансування, які забезпечують 

збалансованість більшої автономії закладів освіти з підзвітністю перед усіма 

стейкхолдерами» [199, c. 9]. 

Важливим у контексті нашого дослідження є твердження про те, що 

розширення інституційної автономії університетів (академічної, кадрової, 

фінансової та організаційної) є механізмом підвищення ефективності діяльності 

університетів: «результативність закладів вищої освіти та ефективність державних 

інвестицій можуть бути посилені через скорочення обмежень на: зростання 

приватних надходжень, капітальні інвестиції, право власності на інфраструктуру, 

право наймання персоналу, акредитацію» [199, c. 9]. 

Ще один документ у форматі Повідомлення Європейської Комісії, на який ми 

хочемо звернути увагу, це «Renewed EU agenda for higher education» [200] (Щодо 

оновленого порядку денного вищої освіти, 2017 р.). У цьому документі 

університетську автономію визначено як передумову функціонування «ефективних 

та дієвих систем вищої освіти» [200, c. 9]. 

Підкреслюється безпосередній вплив кадрової і фінансової автономії 

університетів на результативність їх діяльності: «спроможність закладів та систем 

вищої освіти надавати послуги у сфері освіти залежить від наявності відповідних 

людських та фінансових ресурсів, стимулів й винагород» [200, c. 9]. 

Водночас, розкривається роль держави щодо встановлення регуляцій 

(«правил гри»): «Заклади вищої освіти працюють у рамках, що встановлені 

державними органами влади щодо фінансування, акредитації, забезпечення якості» 

[200, с. 9].  

В аспекті фінансування вищої освіти та виконання відповідних ролей 

зазначено:  

 «Уряди є основними суб’єктами фінансування вищої освіти у більшості 

держав-членів Європейського Союзу. Вони встановлюють стимули, цілі 

та стандарти якості для системи вищої освіти загалом» [200, с. 9].  

 «…хоча заклади вищої освіти діють у рамках, що створені державними 

органами влади (фінансування, акредитація, забезпечення якості), 
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розподіл ресурсів та створення стимулів в інституціях має значний вплив» 

[200, с. 10]. 

Таким чином, відзначаємо взаємозв’язок між «регулятивними рамками» 

(рівень держави) та «інституційною автономією» (рівень університету). 

Отже, здійснений аналіз ключових політичних та стратегічних документів 

європейського рівня щодо розвитку вищої освіти (Велика хартія університетів, 

Болонська декларація, Комюніке конференцій міністрів, Повідомлення 

Європейської Комісії) дав підстави для формулювання наступних висновків. 

В основі творення Європейського простору вищої освіти закладені базові 

цінності – академічна свобода та інституційна автономія. Дотримання зазначених 

цінностей розглядається передумовою (ключовим чинником) розвитку 

Європейського простору вищої освіти. 

У розвитку Європейського простору вищої освіти прослідковується еволюція 

розуміння сутності та ролі автономії університетів.  

Ідентифіковано прямий і нерозривний зв’язок між інституційною автономією 

та відповідальністю університетів за якість вищої освіти. 

Засвідчено безпосередній зв’язок між автономією (фінансовою) 

університетів (як результат реалізації інституційної автономії) та ефективністю 

діяльності закладів вищої освіти (і зокрема їх фінансовою стійкістю). 

Наголошено на нерозривності та взаємозалежності між правом університетів 

у вигляді «університетської автономії та академічної свободи» та зобов’язанням у 

вигляді «публічної відповідальності, забезпечення доброчесності та ефективності 

врядування». 

Акцентовано на важливості усвідомлення та врахування залежностей:  

 між інституційною адаптивністю та інституційною автономією 

університетів; 

 між університетською автономією та відповідальністю у формі їх 

збалансованості. 

Важливим у світлі нашого дослідження також є висновок про те, що 

розширення університетської автономії (академічної, кадрової, організаційної та 



81 

фінансової) є механізмом підвищення ефективності та результативності діяльності 

університетів. 

Виконання державою регулюючої ролі, зокрема з метою забезпечення 

ефективності державного фінансування розвитку вищої освіти, доповнюється 

реалізацією на інституційному рівні проявами університетської автономії. 

 

2.2. Фінансова автономія як складова інституційної автономії 

університетів (огляд аналітичних матеріалів) 

 

У цьому пункті через призму аналітичних матеріалів авторитетних 

міжнародних організацій (ОЕСD, World Bank, IAU, EUA) звернемось до 

визначення сутності (змісту, складових, особливостей) фінансової автономії як 

складової інституційної автономії закладів вищої освіти. У процесі аналізу також 

використаємо фактор хронологічної послідовності. Такий підхід додатково надасть 

нам можливість показати еволюцію поглядів аналітиків щодо досліджуваного 

питання. 

International Association of Universities (IAU), «Policy Statement. Academic 

Freedom, University Autonomy and Social Responsibility», 1998 [264] 

Документ підкреслює нероздільність академічної свободи та 

університетської автономії, а також визначає їх як базові передумови взаємодії між 

університетами та суспільством: «Для реалізації університетами соціальної місії, 

необхідно, щоб академічна свобода та університетська автономія стали основою 

для нового соціального контракту, який підтримуватиме спільні для людства 

цінності та відповідатиме очікуванням суспільства» [264, c. 3].  

У свою чергу, принцип інституційної автономії закладів вищої освіти 

визначено як «необхідний ступінь незалежності від зовнішнього втручання, що 

спонукає університет до своєї внутрішньої організації та управління, внутрішнього 

розподілу фінансових ресурсів та формуванні доходу від недержавних джерел, 

найму його персоналу, встановлення умов навчання і, нарешті, свободи проведення 

викладання і досліджень» [264, c. 2]. 
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), «On the 

Edge: Securing a Sustainable Future for Higher Education», 2007 р. [351] 

У документі виокремлено п’ять ступенів свободи, яку можуть мати 

університети, а саме: 

 «юридичний статус (варіюється від статусу державної установи до приватної 

корпорації); 

 стратегічне керівництво (якою мірою університет контролює або впливає на 

свої власні стратегічні плани і цілі); 

 наймання штату персоналу (варіюється від державних службовців, 

прийнятих на роботу відповідним міністерством, до працівників університету, які 

працюють на умовах найму без участі держави); 

 володіння активами (від активів, які перебувають у власності держави і 

контрольовані нею, до активів, повністю контрольованих університетами); 

 джерела фінансування та комерційна свобода (від університетів, які 

отримують тільки основне фінансування, до тих, які перебувають значною мірою 

на контрактному фінансуванні, генерують, утримують залишки і резерви для 

майбутнього інвестування)» [351, с. 20]. 

Іншими словами, у вище зазначеному положенні по суті означено межі між 

складовими університетської автономії – організаційною, академічною, кадровою 

та фінансовою. 

Важливим у світлі нашого дослідження є також висновок про те, що 

розширення університетської автономії спричинено наступними чинниками [351, 

с. 20]: 

 зростаюча роль університетів у розвитку суспільства;  

 скорочення державного фінансування вищої освіти;  

 зростання впливу ринку.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), «Tertiary 

Education for the Knowledge Society», 2008 [352] 

У документі запропоновано дещо інший перелік складових інституційної 

автономії закладів вищої освіти, а саме [352, с. 81]: 
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  «інституційне врядування (правовий статус; володіння будівлями та 

обладнанням; комерціалізація діяльності; параметри для прийняття внутрішніх 

управлінських рішень, у тому числі свобода формувати структуру внутрішнього 

управління); 

 персонал (відбір, призначення, підвищення та звільнення академічного 

персоналу; умови праці (наприклад, зарплата)); 

 студенти (відбір студентів; кількість зарахованих студентів); 

 фінанси (можливість встановлювати розмір фінансових внесків студентів; 

позичати фінансові ресурси на ринку капіталу; розміщувати фінансові ресурси; 

діяльність, що генерує дохід; право створювати портфель активів і накопичувати 

фінансовий капітал); 

 освіта (розробка та запровадження навчальних програм, у тому числі їх 

акредитації; оцінка якості та ін.); 

 дослідження (визначення пріоритетів та структури наукових досліджень)».  

По суті, такий погляд на зміст університетської автономії не протирічить 

описаним вище. У даному випадку академічна автономія представлена більш 

широко через свої складові – студенти, освіта, дослідження. 

Як і у попередніх випадках, у світлі нашого дослідження, важливим є 

розгортання змісту поняття «фінансова автономія університету». 

European University Association (EUA), «University autonomy in Europe I: 

Exploratory study», 2009 [195] 

Документ визначається сьогодні фахівцями з вищої освіти як базовий у 

визначенні поняття «інституційна автономія університету» та розкритті змісту 

складових університетської автономії – організаційної, фінансової, кадрової та 

академічної автономії через призму детальних показників.  

У звіті зазначається, що «інституційна автономія стосується відносин між 

державою та закладами вищої освіти, які постійно змінюються та ступенем 

контролю, що здійснюється державою, залежно від національного контексту та 

обставин» [195, с. 6]. Це твердження засвідчує, за умов трансформації відносини 

між державою та закладами вищої освіти відбувається перегляд ролі університетів 
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та їх внеску в економічний й суспільний розвиток й актуалізує дискусію щодо 

ступеню державного контролю в контексті аналізу автономії університетів та її 

складових. 

Важливим висновком є твердження про відсутність ідеальної моделі 

автономії та вплив на її виміри національних, історичних і культурних чинників 

[195, с. 7].  

Для опису та виміру рівня фінансової автономії авторами дослідження 

запропоновано такі показники [195, с. 18]: 

 тривалість і вид державного фінансування; 

 можливість утримувати надлишкові кошти; 

 можливість позичати гроші; 

 можливість володіти будівлями; 

 можливість встановлювати плату за навчання студентів (з держав-членів 

ЄС та з держав, що не є членами ЄС). 

European University Association (EUA), «Lisbon Declaration – Europe’s 

Universities beyond 2010: Diversity with a Common Purpose», 2010 [211] 

У цьому документі зазначено, що фінансова автономія університетів є однією 

із складових інституційної автономії. Поряд з фінансовою автономією 

виокремлено: академічну автономію (навчальні плани, програми та дослідження), 

фінансову автономію (бюджетне планування), організаційну автономію (структуру 

університету) і кадрову автономію (відповідальність за наймання на роботу, 

виплату заробітної плати та просування по службі). 

Щодо змісту фінансової автономії зазначено, що вона «передбачає контроль 

основних активів, таких як майно та персонал, а також готовність бути підзвітним 

як внутрішній університетській спільноті (співробітникам і студентам) так і 

суспільству загалом. Автономія має базуватися на адекватному державному 

фінансуванні та сприяти стратегічному управлінню державними та приватними 

доходами й ендаументами (від філантропів, компаній, випускників та студентів) 

безпосередньо університетами» [211, c. 7]. 
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Таким чином, конкретизовано та поглиблено зміст інституційної автономії 

університетів в цілому та безпосередньо фінансової автономії закладів вищої 

освіти зокрема. 

European University Association (EUA), «Financially Sustainable Universities II. 

European universities diversifying funding streams», 2011 [130] 

Документ розглядає питання забезпечення фінансової стійкості 

університетів, зокрема, через диверсифікацію фінансових ресурсів. 

У цьому документі виявлено пряму залежність між фінансовою стійкістю 

університету та рівнем його інституційної автономії: «здатність університету 

отримувати додаткові надходження залежить від ступеня інституційної автономії, 

що передбачений нормативною базою, в якій працює університет» [130, c. 9]. Така 

залежність була перевірена на організаційному, фінансовому, кадровому та 

академічному рівнях автономії. Дані продемонстрували, що фінансова автономія 

найбільш тісно корелює зі здатністю університетів залучати надходження з 

додаткових джерел фінансування, що сприяє збалансуванню структури доходів 

університету. Автономія в кадрових питаннях, і, зокрема, свобода у наборі кадрів 

та встановленні рівнів окладів викладацького та адміністративного складу, також 

позитивно пов’язана зі ступенем диверсифікації надходжень. 

European University Association (EUA), «Financially Sustainable Universities 

Full Costing: Progress and Practice», 2013 р. [205] 

Дане дослідження продовжує вивчення питання фінансової стійкості 

університетів. У центрі уваги даного документу аспект забезпечення фінансової 

підзвітності закладів вищої освіти, зокрема через функціонування системи повного 

обліку витрат. 

У звіті вказано, що «система повного обліку витрат є важливою для 

забезпечення підзвітності. Вона створює довіру між урядом, фінансовими 

установами та університетами і згладжує перехід до інституційної автономії» [205, 

с. 15]. Дослідниками встановлено, що «із збільшенням фінансової автономії 

університетів у багатьох системах було посилено і механізми підзвітності» [205, с. 

16].  



86 

У світлі нашого дослідження, підкреслимо важливість використання методу 

«система повного обліку витрат» як механізму забезпечення фінансової 

підзвітності та механізму забезпечення ефективного врядування закладів вищої 

освіти в умовах розширення університетської автономії. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), «The State of 

Higher Education 2015-16», 2015-2016 [357] 

Документ підкреслює критичність усвідомлення та забезпечення балансу між 

інституційною автономією, якістю та підзвітністю університетів.  

Механізмом забезпечення такого балансу виступає «модель фінансування 

вищої освіти», в цілому, та конкретно «модель результат-орієнтованого 

фінансування» (performance-based funding).   

Результат-орієнтоване фінансування визначається як «фінансування, за якого 

(державний) бюджет закладу вищої освіти змінюється в залежності від результатів 

діяльності університету» [357, с. 53].  

European University Association (EUA), «University autonomy in Europe III: The 

scorecard 2017», 2017 [386] 

Документ пропонує глибокий аналіз автономії університетів через призму її 

складових (організаційної, фінансової, кадрової та академічної автономії). 

Акцентуємо увагу на кількох висновках, важливих у контексті даного пункту. 

Зокрема, підкреслюється прямий зв’язок між інституційною автономією та 

реалізацією університетської ідентичності: інституційна автономія розглядається 

як «важлива передумова спроможності сучасних університетів розвивати свої 

інституційні профілі та ефективно виконувати свою місію» [386, c. 7].  

У документі також наголошується на коректному розумінні регуляторного 

впливу держави в умовах розширення університетської автономії: «інституційна 

автономія не означає відсутність регулювання. Усі системи вищої освіти 

потребують встановлення нормативно-правової бази, у якій функціонують 

університети. Наприклад, регуляторні правила для забезпечення стандартів якості 

вищої освіти та визначення умов державного фінансування» [386, c. 13]. 

World Bank (WB), «System-Level Funding», 2018 [119] 
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Документ розкриває зміст фінансової автономії університетів як складової 

системи фінансування вищої освіти. Наведемо повний перелік елементів системи 

фінансування вищої освіти [119, с. 181]: 

  «фінансова автономія закладів вищої освіти (одноразові суми (lump sums), 

свобода вільно витрачати кошти та створювати фінансові резерви, фінансове 

регулювання, дискреційні повноваження встановлювати рівень заробітної плати 

тощо); 

 диверсифікація джерел фінансових ресурсів для закладів вищої освіти 

(фонди фінансування у ЄС, фінансові внески студентів як плата за навчання, 

доходи ринку, доходи від зовнішніх досліджень), а також нормативно-правове 

регулювання цих питань; 

 інструменти державного фінансування вищої освіти (виділення фінансових 

ресурсів з державного бюджету, фінансування досліджень тощо); 

 фінансування та підтримка студентів (зокрема, стосовно плати за навчання, 

кредитів, стипендій тощо)». 

У цьому звіті визначено поняття фінансова автономія, яке передбачає, що 

«заклади вищої освіти повинні мати можливість вільно витрачати свої фінансові 

ресурси на власний розсуд. Повна автономія включає відсутність постатейних 

асигнувань, можливість створювати фінансові резерви та позичати гроші на ринку 

капіталу, фінансову відповідальність за інфраструктуру та будівлі та свободу 

вирішувати питання щодо заробітної плати» [119, с. 57]. 

У документі також відмічено, що фінансова автономія не виключає фінансове 

регулювання, яке має запобігати нецільовому використанню фінансових ресурсів, 

забезпечувати прозорість і сприяти довірі, але не обмежувати свободу. 

World Bank (WB), «Internal Funding and Governance», 2018 [472] 

Документ продовжує розгляд фінансової автономії університетів як 

складової системи фінансування вищої освіти. Фінансова автономія є передумовою 

забезпечення стійкого фінансування розвитку університетів, оскільки «сприяє 

збалансуванню структури доходів університету, збільшуючи його фінансову 

стійкість» [472, с. 10]. 



88 

Стверджується прямий зв’язок між фінансовою автономією та спроможністю 

університетів управляти ресурсами: 

 «фінансова автономія університетів може бути посилена через сприяння 

внутрішній свободі інституцій, щоб гнучко акумулювати та управляти 

ресурсами» [472, с. 10]. 

 «чим більше автономні заклади вищої освіти, тим краще вони 

підготовлені для генерування додаткових ресурсів через залучення коштів 

або підвищення ефективності, і мають свободу орієнтувати свою 

стратегію на використання наявних ресурсів, потенційно зосереджуючись 

на конкретних темах досліджень або зміщенні балансу між освітою і 

дослідженнями» [472, с. 10]. 

У світлі вище означеного автори дослідження роблять висновок про те, що 

забезпечення вищого рівня інституційної автономії сприяє підвищенню 

ефективності діяльності університетів зокрема та системи вищої освіти в цілому. 

Важливим джерелом у процесі дослідження проблеми університетської 

автономії в цілому та фінансової автономії університетів є аналітичні матеріали 

міжнародних організацій.  

Таким чином, для аналізу у межах даного параграфу ми обрали публікації 

аналітичного спрямування наступних авторитетних організацій: 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (ОЕСD); 

 World Bank (WB); 

 International Association of Universities (IAU); 

 European University Association (EUA).  

Основні висновки, які можемо зробити за результатами аналізу є наступні. 

Фінансова автономія університетів визначена як складова інституційної 

автономії закладів вищої освіти (поряд із організаційною, кадровою та 

академічною). Фінансова автономія розглядається як елемент системи 

фінансування вищої освіти (поряд із диверсифікацією джерел фінансових ресурсів, 

інструментами державного фінансування вищої освіти та інструментами 

фінансування і підтримки студентів). 
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Рівень фінансової автономії університетів у Європейському просторі вищої 

освіти визначається на основі показників, запропонованих EUA, які є наступними:  

 тривалість і вид державного фінансування; 

 можливість утримувати надлишкові кошти; 

 можливість позичати гроші; 

 можливість володіти будівлями; 

 можливість встановлювати плату за навчання студентів (з держав-членів 

ЄС та з держав, що не є членами ЄС). 

Фінансова автономія є передумовою забезпечення фінансової стійкості 

закладів вищої освіти. Розширення фінансової автономії університетів має бути 

збалансоване забезпеченням фінансової підзвітності, до механізмів якої, зокрема, 

належить метод «система повного обліку витрат» та модель «результат-

орієнтованого фінансування». 

 

2.3. Фінансова автономія університетів країн Європи за результатами 

аналізу Європейської асоціації університетів 

 

Звіт European University Association «University Autonomy in Europe ІI» [196] 

запропонував для аналізу моделей реалізації університетської автономії систему 

показників «The Autonomy Scorecard 2010» [196]. Для оцінювання рівня автономії 

використані параметри для виміру чотирьох складових університетської автономії 

(табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Складові автономії університетів у країнах Європи [196] 

 
Організаційна 

автономія 

Фінансова 

автономія 

Кадрова 

автономія 

Академічна 

автономія 

Процедура обрання 
виконавчого керівника 

Критерії обрання 

виконавчого керівника 
Звільнення виконавчого 

керівника 

Термін повноважень 

виконавчого керівника 
Включення до керівних 

органів зовнішніх 

членів і процедура їх 
обрання 

Здатність приймати 

рішення щодо 
академічних структур 

Здатність створювати 

суб’єкти господарської 

діяльності 

Тривалість і вид 
державного 

фінансування 

Можливість утримувати 
надлишкові кошти 

Можливість позичати 

гроші 

Можливість володіти 
будівлями 

Можливість 

встановлювати плату за 
навчання студентів з 

держав-членів ЄС 

Можливість 
встановлювати плату за 

навчання студентів з 

держав-не членів ЄС 

Здатність приймати 
рішення щодо 

процедури 

набору працівників 
(вищий академічний / 

старший 

адміністративний 

персонал) 
Здатність приймати 

рішення щодо заробітної 

плати  
Здатність приймати 

рішення щодо 

звільнення 
Здатність приймати 

рішення щодо 

просування 

по службі 
 

Можливість визначати 
загальну кількість 

студентів 

Можливість обирати 
студентів 

Можливість 

впроваджувати 

програми 
Можливість 

припиняти 

програми 
Можливість обирати 

мову викладання 

Можливість обирати 
механізми 

забезпечення 

якості вищої освіти 

Можливість 
розробляти 

зміст освітніх програм 

 

Деталізацію показників фінансової автономії представлено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Показники фінансової автономії за визначенням 

European University Association [386] 

Показники Зміст 

Термін та тип 

державного 

фінансування 

Термін 

державного 

фінансування 

більше одного року 

один рік 

менше, ніж один рік 

Тип 

державного 
фінансування 

постатейний бюджет 

блоковий грант і немає ніяких обмежень на розподіл фінансування 

блоковий грант розділений на широкі категорії і немає або обмежені можливості 

для переміщення коштів між ними 

блоковий грант, але можливості внутрішнього розподілу обмежені законом 

інші обмеження 
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Продовження табл. 2.2 

Показники Зміст 

Можливість утримувати 

надлишкові кошти 

не можна утримувати 

можна утримувати без обмежень 

можна утримувати до максимального відсотку 

можна утримувати, але необхідне затвердження зовнішнього органу 

можна утримувати, але їх розподіл попередньо визначається зовнішнім   органом 

влади 

можна утримувати з іншими типами обмеження 

Можливість позичати гроші 

не можуть позичати гроші 

можуть позичати гроші без обмежень 

можуть позичати гроші до максимального відсотку 

можуть позичати гроші зі схвалення зовнішнього органу 

можуть позичати гроші у конкретних банків (визначених зовнішнім органом 

влади) 

можуть позичати гроші з іншими типами обмежень 

Можливість володіти  

будівлями 

не дозволяється володіти своїми будівлями 

можуть продавати свої будівлі без обмежень 

можуть продавати свої будівлі зі схвалення зовнішнього органу 

можуть продавати свої будівлі з іншими типами обмежень 

не дозволяється продавати свої будівлі 

інші обмеження 

Можливість 

встановлювати 

плату за 
навчання 

Студенти 

з держав-
членів ЄС 

(бакалаврат, 

магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно встановлювати рівень плати за навчання 

університети і зовнішній орган влади співпрацюють у встановленні рівня плати за 

навчання 

університети можуть встановлювати рівень плати за навчання в межах граничного 

розміру, встановленого зовнішнім органом влади 

тільки зовнішній орган влади має право встановлювати рівень плати за навчання 

плата за навчання відсутня 

Студенти 

з держав-не 

членів ЄС 

(бакалаврат, 

магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно встановлювати рівень плати за навчання 

університети і зовнішній орган влади співпрацюють у встановленні рівня плати за 

навчання 

університети можуть встановлювати рівень плати за навчання в межах граничного 

розміру, встановленого зовнішнім органом влади 

тільки зовнішній орган влади має право встановлювати рівень плати за навчання 

плата за навчання відсутня 

 

Проаналізуємо стан фінансової автономії країн Європи за вище зазначеними 

показниками за даними звіту «University Autonomy in Europe III The Scorecard 2017» 

[386]. 

Показник «термін державного фінансування» визначено за трьома рівнями: 

 більше одного року; 

 один рік; 

 менше, ніж один рік. 
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До систем вищої освіти, термін державного фінансування яких складає один 

рік (найбільш розповсюджений підхід), належать системи вищої освіти таких країн 

і регіонів [386, с. 22]: 

 Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Ісландія, 

Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, 

Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика 

Британія; 

 Фландрія, Валлонія (Бельгія), Гессен, Північний Рейн-Вестфалія 

(Німеччина). 

Триваліший період фінансування має місце в Австрії, Люксембурзі 

Бранденбурзі (Німеччина). У освітніх системах цих країн бюджети визначаються 

на два, три та чотири роки відповідно [386, с. 22]. Період фінансування деяких 

університетів Швейцарії може становити більше одного року, але потрібне щорічне 

затвердження рішенням відповідного законодавчого органу (парламенту кантону 

або федерального парламенту) [386, с. 22].  

Щодо значення параметру періоду фінансування менше одного року, він не 

застосовується до жодної країни Європи. 

Показник «тип державного фінансування» визначено за наступними 

вимірами [386, с. 21–22]: 

 постатейний бюджет; 

 блоковий грант без обмежень на розподіл фінансування; 

 блоковий грант розділений на широкі категорії і немає або обмежені 

можливості для переміщення коштів між ними; 

 блоковий грант, але можливості внутрішнього розподілу обмежені 

законом; 

 блоковий грант з іншими обмеженнями. 

Line-item budget (постатейний бюджет): при такому типі державного 

фінансування вищої освіти центральний орган влади (профільне міністерство або 

парламент) попередньо визначає обсяг фінансування закладу за статтями витрат 

(заробітна плата, капітальні інвестиції) і /або видами діяльності закладу. При 
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такому підході можливість закладів вищої освіти перерозподіляти фінансові 

ресурси між статтями відсутня або є значно обмеженою. Такий тип державного 

фінансування вищої освіти діє у Сербії [386, с. 21]. 

Block grant (блоковий грант) надається у вигляді субсидій, що покривають 

кілька категорій витрат, зокрема, витрати на освітній процес, витрати на 

дослідження, операційні витрати. Блок-гранти надаються закладам вищої освіти на 

конкурсній основі (за визначеними критеріями, показниками) або у вигляді 

прямого цільового фінансування на заздалегідь узгоджені / визначені цілі [386, с. 

21]. 

Більшість систем вищої освіти країн Європи отримують базове рекурентне 

(періодичне) державне фінансування у вигляді блок-грантів для покриття витрат 

від основної діяльності [386, с. 21]. 

Тип державного фінансування «Блоковий грант без обмежень на розподіл 

фінансування» діє у системах вищої освіти [386, с. 22]: 

 країн – Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, 

Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія;  

 регіонів – Фландрія (Бельгія), Бранденбург, Гессен, Північний Рейн-

Вестфалія (Німеччина). 

Тип державного фінансування «Блоковий грант розділений на широкі 

категорії і немає або обмежені можливості для переміщення коштів між ними» діє 

у системах вищої освіти [386, с. 22]: 

 країн – Франція, Угорщина, Литва, Португалія, Словаччина, Словенія, 

Швеція;  

 регіонів – Валлонія (Бельгія). 

Для прикладу, такими широкими категоріями розподілу блок-гранту є [386, 

с. 22]: 

 викладання і дослідження (Ісландія, Швеція); 

 викладання, дослідження та інфраструктура (Латвія, Литва);  

 зарплата і операційні витрати (Португалія); 

 інвестиції та експлуатаційні витрати (Франція).  
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Як правило, університети мають обмежені можливості для переміщення 

фінансових ресурсів у межах цих категорій (Франція, Валлонія (Бельгія), 

Угорщина, Литва, Португалія, Словаччина, Словенія, Швеція) [386, с. 22]. 

Тип державного фінансування «Блоковий грант, але можливості 

внутрішнього розподілу обмежені законом» діє у Хорватії. 

Тип державного фінансування «Блоковий грант з іншими обмеженнями» діє 

у системах вищої освіти країн: Австрія, Хорватія, Угорщина, Ірландія, Польща. 

У деяких випадках університети отримують блок-гранти, які далі можуть 

бути розподілені, за винятком деяких незначних обмежень. В Ірландії частина 

блок-гранту має цільове призначення для реалізації конкретних заходів, таких як 

розширення доступу до вищої освіти для студентів з особливими потребами, які 

мають фінансові труднощі. Використання цих фінансових ресурсів для інших цілей 

заборонено [386, с. 22].  

У Норвегії щорічне державне фінансування університетів визначається 

частково на основі вихідних критеріїв попередніх двох років. Це забезпечує певну 

стабільність та можливість фінансового прогнозування [386, с. 22]. Слід зазначити, 

що в багатьох країнах впроваджуються довгострокові договори між міністерством 

та університетами, де права та обов'язки закладу, наприклад, щодо ресурсів та 

кількості студентів встановлюються з урахуванням можливості щорічного 

коригування [386, с. 22]. 

Показник «можливість утримувати надлишкові кошти» визначено за 

наступними вимірами [386, с. 22–23; 209]: 

 не можна утримувати; 

 можна утримувати без обмежень; 

 можна утримувати до максимального відсотку; 

 можна утримувати, але необхідне затвердження зовнішнього органу; 

 можна утримувати, але їх розподіл попередньо визначається зовнішнім 

органом влади; 

 можна утримувати з іншими типами обмежень. 
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До систем вищої освіти, у яких не можна утримувати надлишкові кошти з 

державного фінансування, належать системи вищої освіти таких країн: Ірландія, 

Литва, Сербія [386, с. 22].  

До систем вищої освіти, заклади яких можуть без обмежень утримувати 

надлишкові кошти з державного фінансування належать системи вищої освіти 

таких [386, с. 22–23; 209]:  

 країн – Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Італія, 

Латвія, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Велика 

Британія;  

 регіонів – Гессен та Північний Рейн – Вестфалія (Німеччина). 

Можливість утримувати надлишкові кошти до максимального відсотку діє у 

системі вищої освіти Норвегії [209]. 

Можливість утримувати надлишкові кошти за умови затвердження 

зовнішнього органу діє у системах вищої освіти країн: Ісландія, Люксембург, 

Португалія [209].  

Можливість утримувати надлишкові кошти, розподіл яких попередньо 

визначається зовнішнім органом влади, діє у системах вищої освіти [209]: 

 країн – Польща, Швеція;  

 регіонів – Бранденбург (Німеччина), Валлонія (Бельгія). 

Можливість утримувати надлишкові кошти з іншими типами обмежень діє у 

системах вищої освіти Угорщини та регіону Фландрії (Бельгія). Для прикладу, до 

інших типів обмежень належать [209]: 

 необхідність схвалення зовнішнього органу (у тому числі шляхом 

інтеграції надлишку до бюджету наступного року);  

 максимальний ліміт або попереднє визначення виду діяльності на яку 

надлишок може бути витрачений.  

Показник «можливість позичати гроші» визначено за наступними вимірами 

[386, с. 23; 209]: 

‒ не можуть позичати гроші; 

‒ можуть позичати гроші без обмежень; 
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‒ можуть позичати гроші до максимального відсотку; 

‒ можуть позичати гроші зі схвалення зовнішнього органу; 

‒ можуть позичати гроші у конкретних банків (визначених зовнішнім 

органом влади); 

‒ можуть позичати гроші з іншими типами обмежень. 

Можливість позичати гроші на фінансових ринках відсутня у системах вищої 

освіти таких [386, с. 23]: 

 країн – Угорщини, Норвегія, Португалія, Швейцарія, Туреччина;  

 регіонів – Гессен (Німеччина). 

 Однак, для приватних університетів Португалії і Туреччини, засновниками 

яких є фонди, існує можливість брати позики. 

Можливість здійснювати запозичення без обмежень діє у системах вищої 

освіти таких [386, с. 23; 209]: 

 країн – Австрія, Данія, Естонії, Фінляндія, Нідерланди;  

 регіонів – Валлонія та Фландрія (Бельгія). 

Можливість позичати гроші до максимального відсотку кредиту, що 

визначений на законодавчому рівні, діє у системах вищої освіти [209]: 

‒ країн – Ірландія, Італія, Словаччина; 

 регіонів – Бранденбург, Північний Рейн – Вестфалія (Німеччина). 

Можливість позичати гроші за умови схвалення цього рішення зовнішнім 

повноважним органом діє у системах вищої освіти країн: Хорватія, Франція, 

Люксембург, Словенія, Іспанія [386, с. 23]. 

Можливість позичати гроші у конкретних банків (визначених зовнішнім 

органом влади) діє у системах вищої освіти Швеції та Німеччини (Бранденбург) 

[386, с. 23].  

 Можливість позичати гроші з іншими типами обмежень діє у системах вищої 

освіти країн: Ірландія, Литва, Польща, Велика Британія [386, с. 23]. 

Показник «можливість володіти будівлями» визначено за наступними 

вимірами [386, с. 23–24; 209]: 

‒ не дозволяється володіти своїми будівлями; 
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‒ можуть продавати свої будівлі без обмежень; 

‒ можуть продавати свої будівлі зі схвалення зовнішнього органу; 

‒ можуть продавати свої будівлі з іншими типами обмежень; 

‒ не дозволяється продавати свої будівлі; 

‒ інші обмеження. 

Можливість володіти будівлями відсутня у системах вищої освіти [386, с. 23–

24]: 

‒ країн – Угорщина, Литва, Сербія, Швеція; 

 регіонів – Бранденбург, Гессен, Північний Рейн – Вестфалія (Німеччина). 

 Однак, наприклад, у Литві для університетів існує можливість звернення до 

Уряду щодо дозволу на передачу нерухомості [386, с. 23–24]. 

Можливість продавати свої будівлі без обмежень діє у системах вищої освіти 

[386, с. 23–24]: 

‒ країн – Австрія, Данія, Естонія, Франція, Італія, Нідерланди, Словаччина, 

Іспанія, Велика Британія; 

 регіонів – Валлонія (Бельгія). 

Можливість продавати свої будівлі за погодження цього рішення із 

зовнішнім повноважним органом діє у країнах: Хорватія, Ісландія, Люксембург, 

Норвегія, Словенія, Швейцарія [386, с. 23–24]. 

Можливість продавати свої будівлі з іншими типами обмежень діє у системах 

вищої освіти [386, с. 24; 209]: 

‒ країн – Фінляндія, Ірландія, Латвія, Польща; 

‒ регіонів – Фландрія (Бельгія).  

Інші обмеження наявні у системах вищої освіти країн: Франція, Бельгія 

(Валлонія), Португалія [386, с. 23–24]. 

Можливість встановлювати плату за навчання та визначати її розмір є 

важливим чинником забезпечення фінансової стійкості університету, оскільки 

дозволяє закладу розширити напрямки фінансування за рахунок приватних джерел 

надходжень. У деяких системах цей вид доходу складає значну частину бюджету 

університету [4, c. 34]. 
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Показник «можливість встановлювати плату за навчання» визначено за 

напрямами [386, с. 24–25]: 

 студенти з держав-членів ЄС; 

 студенти з держав, що не є членами ЄС; 

рівнями вищої освіти: 

 перший (бакалаврський) рівень; 

 другий (магістерський) рівень; 

 третій (освітньо-науковий / освітньо-творчий) рівень. 

вимірами: 

 університети можуть вільно встановлювати рівень плати за навчання; 

 університети і зовнішній орган влади співпрацюють у встановленні рівня 

плати за навчання; 

 університети можуть встановлювати рівень плати за навчання в межах 

граничного розміру, встановленого зовнішнім органом влади; 

 тільки зовнішній орган влади має право встановлювати рівень плати за 

навчання; 

 плата за навчання відсутня. 

Виділяють чотири моделі встановлення плати за навчання студентів або 

реєстраційного внеску [195, c. 23].  

Перша модель – рішення щодо питання рівня оплати приймається виключно 

університетом. Друга модель передбачає, що питання встановлення плати 

вирішується спільно на основі переговорів між державними органами влади і 

університетом. Третя модель містить законодавче регулювання цього питання 

через встановлення державними органами влади стелі оплати. Четверта модель 

передбачає відсутність плати за навчання [195, c. 23]. 

У межах країни можуть діяти різні моделі встановлення плати за навчання 

для публічних і приватних університетів або одна для бакалаврських, а інша для 

магістерських програм. Університети мають більшу свободу у встановленні плати 

за навчання іноземних студентів, ніж національних (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Можливість встановлювати плату за навчання [386] 

Рівні вищої освіти 

Показники 

Бакалаврський Магістерський Освітньо-

науковий 

Студенти 

з держав-

членів ЄС  

університети можуть 

вільно встановлювати 

рівень плати за навчання 

Латвія, Литва, 

Люксембург, 

Сербія 

Ірландія, Латвія, 

Литва, 

Люксембург, 

Португалія, 

Сербія, Велика 

Британія 

Хорватія, 

Ірландія, Латвія, 

Литва, 

Люксембург, 

Нідерланди, 

Португалія, 

Сербія, Велика 

Британія 

університети і зовнішній 

орган влади співпрацюють 

у встановленні рівня плати 

за навчання 

Швейцарія Швейцарія 
Словенія, 

Швейцарія 

університети можуть 

встановлювати рівень 

плати за навчання в межах 

граничного розміру, 

встановленого зовнішнім 

органом влади 

Угорщина, 

Ісландія, Італія, 

Португалія, 

Велика Британія 

Угорщина, 

Ісландія, Італія 

Угорщина, 

Ісландія, Італія 

тільки зовнішній орган 

влади має право 

встановлювати рівень 

плати за навчання 

Хорватія, 

Бельгія 

(Фландрія та 

Валлонія), 

Франція, 

Ірландія, 

Нідерланди, 

Іспанія 

Хорватія, 

Бельгія 

(Фландрія та 

Валлонія), 

Франція, 

Нідерланди, 

Іспанія 

Бельгія (Фландрія 

та Валлонія), 

Франція, Іспанія 

плата за навчання відсутня 

Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина 

(Бранденбург, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія), 

Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Швеція 

Студенти 

з держав-

не членів 

ЄС  

університети можуть 

вільно встановлювати 

рівень плати за навчання 

Хорватія, Естонія, Бельгія 

(Фландрія), Угорщина, Ірландія, 

Латвія, Литва, Люксембург, 

Нідерланди, Португалія, Сербія, 

Словаччина, Швеція, Велика 

Британія 

Хорватія, 

Естонія, Бельгія 

(Фландрія), 

Латвія, Литва, 

Люксембург, 

Нідерланди, 

Португалія, 

Сербія, 

Словаччина, 

Велика Британія 

університети і зовнішній 

орган влади співпрацюють 

у встановленні рівня плати 

за навчання 

Данія, Фінляндія, Польща, 

Словенія, Швейцарія 

Угорщина, 

Польща, 

Словенія, 

Швейцарія 
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Продовження табл. 2.3 

Рівні вищої освіти 

Показники 

Бакалаврський Магістерський Освітньо-

науковий 

 

університети можуть 

встановлювати рівень 

плати за навчання в межах 

граничного розміру, 

встановленого зовнішнім 

органом влади 

Бельгія (Валлонія), Ісландія, Італія 

тільки зовнішній орган 

влади має право 

встановлювати рівень 

плати за навчання 

Австрія, Франція, Іспанія 

плата за навчання відсутня 

Німеччина (Бранденбург, Гессен, 

Північний Рейн-Вестфалія), 

Норвегія 

Німеччина 

(Бранденбург, 

Гессен, Північний 

Рейн-Вестфалія), 

Данія, Фінляндія, 

Норвегія, Швеція 

 

За результатами аналізу систем вищої освіти країн та окремих регіонів 

Європи експертами EUA опубліковано рейтинг фінансової автономії університетів 

(станом на 2017 рік). Розподіл систем вищих освіт досліджуваних регіонів та країн 

за кластерами відповідно до рівня фінансової автономії представлено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Рівень фінансової автономії університетів країн і деяких регіонів Європи  

у 2017 р. [386, c. 44] 

Рейтинг Система освіти Показник Кластер 

1 Люксембург 91% 
Топ-кластер (High) 

(81-100%) 
2 Латвія 90% 

3 Велика Британія 89% 

4 
Естонія 77% Cередньо високий (Medium high) 

(61-80%) Нідерланди 77% 

6 Фландрія (Бельгія) 76% 

Cередньо низький (Medium low) 

(41-60%) 

 

7 

Італія 70% 

Португалія 70% 

Словаччина 70% 

10 Данія 69% 

11 Фінляндія 67% 

12 Швейцарія 65% 

13 Ірландія 63% 

14 Литва 61% 
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Продовження табл. 2.4 

Рейтинг Система освіти Показник Кластер 

15 
Хорватія 60% 

Cередньо низький (Medium low) 

(41-60%) 

 

Ірландія 60% 

17 Австрія 59% 

18 Словенія 57% 

19 Швеція 56% 

20 Іспанія 55% 

21 Польща 54% 

22 
Франкомовна спільнота 

Бельгії 

52% 

23 Сербія 46% 

24 Франція 45% 

25 Брандебург (Німеччина) 44% 

26 
Північний Рейн – Вестфалія 

(Німеччина) 

43% 

27 Норвегія 42% 

28 Угорщина 39% Низький (Low) 

(0-40%) 29 Гессен (Німеччина) 35% 

 

До «топ-кластеру» віднесено три країни, які мають високий рівень автономії 

(із показником понад 80%), а саме: Люксембург, Латвію і Велику Британію [386, 

c. 45]. Відмітимо, що покращення значення фінансової автономії університетів 

Латвії пов’язано із законодавчими змінами 2011-2012 рр., що призвели до зняття 

обмежень щодо внутрішнього розподілу фінансових ресурсів, на утримання 

надлишків та здійснення запозичень [386, c. 45]. Показник Великої Британії 

насамперед відображає ситуацію університетів Англії, де відбулося істотне 

скорочення майже на 70% обсягу державного фінансування університетів Англії у 

вигляді грантів на викладання (між 2011 та 2017 роками) та зростання рівня оплати 

навчання студентів [386, c. 45]. 

Другий («середньо високий») кластер включає освітні системи із рівнем 

фінансової автономії університетів від 61% до 80% та охоплює 11 країн [386, c. 45]. 

Відзначимо, що зростання рівня фінансової автономії університетів Фінляндії та 

Литви пов’'язано із наданням можливості університетам Фінляндії встановлювати 

рівень плати для іноземних студентів, а у випадку університетів Литви – зняттям 

обмежень у встановленні плати за навчання на контрактній основі [386, c. 45].  
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Університети країн цього кластеру мають відносно гнучкі можливості 

державного фінансування та можуть володіти будівлями [386, c. 45]. У більшості 

систем університети мають право здійснювати запозичення та зберігати надлишки. 

У більшості систем цього кластеру університети не мають права встановлювати 

рівень оплати навчання для національних / іноземних студентів [386, c. 45]. 

Третій («середньо-низький») кластер містить освітні системи із рівнем 

фінансової автономії університетів від 41% до 60% та охоплює 13 країн, 

включаючи чотири нещодавно включені: франкомовна спільнота Бельгії, Хорватія, 

Словенія та Сербія [386, c. 45].  

Четвертий («низький») кластер включає освітні системи із рівнем фінансової 

автономії університетів до 40%, а саме, Гессену та Угорщини та характеризується 

майже повною відсутністю автономії щодо встановлення оплати за навчання, 

здатності університетів володіти та продавати будівлі, здійснювати запозичення та 

утримувати надлишкові фінансові ресурси [386, c. 45]. 

Здійснений European University Association аналіз рівня фінансової автономії 

систем вищої освіти країн та окремих регіонів Європи на основі визначених 

показників дозволяє зробити наступні висновки, актуальні у світлі нашого 

дослідження. 

По-перше, при наявності тенденції до розширення інституційної автономії 

університетів у Європейському просторі вищої освіти високий та середньо високий 

рівень фінансової автономії закладів вищої освіти притаманний тільки 50% систем 

(14 з 29). 

По-друге, фінансова автономія є явищем динамічним, багатогранним і 

гнучким. Іншими словами, існує цілий спектр можливостей нормативно-правового, 

регулятивного характеру для забезпечення процесу її зростання. 

По-третє, у світлі вище ідентифікованої залежності між рівнем фінансової 

автономії університетів та рівнем їх фінансової стійкості (у т. ч. гнучкості) 

тенденція до підвищення рівня фінансової автономії буде набувати свого 

подальшого розвитку серед систем вищої освіти країн Європейського простору 
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вищої освіти при одночасному розвитку механізмів / інструментів забезпечення 

фінансової підзвітності університетів (додаток А). 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. В основі творення Європейського простору вищої освіти закладені базові 

цінності – академічна свобода та інституційна автономія. Дотримання зазначених 

цінностей вбачається ключовим чинником розвитку Європейського простору 

вищої освіти. Фінансову автономію університетів розглядають як складову 

інституційної автономії закладів вищої освіти (поряд із організаційною, кадровою 

та академічною) та передумову забезпечення фінансової стійкості закладів вищої 

освіти. 

2. Здійснений аналіз ключових політичних та стратегічних документів 

європейського рівня щодо розвитку вищої освіти (Велика хартія університетів, 

Болонська декларація, Комюніке конференцій міністрів, Повідомлення 

Європейської Комісії) дав підстави розглядати фінансову автономію університетів 

як: 

 елемент системи фінансування вищої освіти (поряд із диверсифікацією 

джерел фінансових ресурсів, інструментами державного фінансування вищої 

освіти та інструментами фінансування і підтримки студентів); 

 передумову забезпечення фінансової стійкості закладів вищої освіти; 

Фінансова автономія є явищем динамічним, багатогранним і гнучким. Існує 

цілий спектр можливостей нормативно-правового, регулятивного характеру для 

забезпечення процесу її зростання. 

3. Рівень фінансової автономії університетів у Європейському просторі вищої 

освіти визначається на основі показників, які є наступними: тривалість і вид 

державного фінансування; можливість утримувати надлишкові кошти; можливість 

позичати гроші; можливість володіти будівлями; можливість встановлювати плату 

за навчання студентів (з держав-членів ЄС та з держав, що не є членами ЄС). 

4. Ідентифіковано безпосередній зв’язок між фінансовою автономією 
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університетів та ефективністю діяльності закладів вищої освіти (і зокрема їх 

фінансовою стійкістю). У світлі вище ідентифікованої залежності між рівнем 

фінансової автономії університетів та рівнем їх фінансової стійкості (у т. ч. 

гнучкості) тенденція до підвищення рівня фінансової автономії буде набувати 

свого подальшого розвитку серед систем вищої освіти країн Європейського 

простору вищої освіти при одночасному розвитку механізмів / інструментів 

забезпечення фінансової підзвітності університетів. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у опублікованих 

наукових працях автора [11; 17; 20]. 
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РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ ПРОВІДНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФІНАНСУВАННЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У третьому розділі визначено специфіку фінансування вищої освіти в умовах 

децентралізованого управління та багаторівневості (національний, регіональний та 

інституційний рівні) (США та Канада); описано різноманітність моделей 

фінансування вищої освіти та фінансової автономії університетів у розвинутих 

країнах Європи (Велика Британія, Франція, Фінляндія); засвідчено розширення 

фінансової автономії та моделі фінансування вищої освіти у країнах – нових членах 

Європейського Союзу (Польща, Латвія, Литва). 

 

3.1. Фінансування вищої освіти в умовах децентралізованого управління 

та багаторівневості (національний, регіональний та інституційний рівні): 

CША та Канада 

 

Реалізація різних моделей фінансування вищої освіти та фінансової автономії 

університетів США 

Звернення до досвіду Сполучених Штатів Америки (США) у сфері 

управління, фінансування вищої освіти та фінансової автономії університетів 

пояснюється наступними чинниками. По-перше, в основі функціонування вищої 

освіти США перебуває принцип академічної свободи, що передбачає  самостійність 

/ автономність закладів вищої освіти приймати рішення щодо їх діяльності. По-

друге, система управління вищою освітою у США має децентралізований характер 

– відповідальність за організацію системи вищої освіти покладено на штати, що 

передбачає існування різних моделей фінансування вищої освіти на рівні штатів у 

межах однієї країни. По-третє, США посідають одне із провідних місць у світі за 

рівнем розвитку і часткою витрат на вищу освіту: частка складає 2,6% ВВП та 

перевищує середнє значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) та ЄС (1,35% ВВП) 

[358]. Таким чином, аналіз досвіду США є цінним у контексті децентралізації 
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управління, диверсифікації фінансових ресурсів і моделей фінансування у вищій 

освіті. 

Важливість академічної свободи у вищій освіті США засвідчують наступні 

документи. 

У документі «Аcademic freedom of individual professors and higher education 

institutions: the current legal landscape» [185] (Академічна свобода професорів та 

закладів вищої освіти: діючий правовий ландшафт, 2002 р.) American Association of 

University Professors (Американської асоціації університетських професорів) 

наголошено, що американська вища освіта спирається на фундаментальну цінність 

академічної свободи: «Верховний суд США визнав право Першої поправки щодо 

інституційної академічної свободи: завданням університету є забезпечити ту 

атмосферу, яка є найбільш сприятливою для роздумів, експериментів та творчості. 

Це атмосфера, у якій переважають «чотири основні свободи» університету – 

визначати для себе на академічній основі, хто може і що можна викладати, як і хто 

може бути допущений до навчання» [185, c. 6]. 

У документі «Public Policy Agenda» [97] (Порядок денний у сфері державної 

політики, 2019 р.) American Association of State Colleges and Universities (AASCU) 

[98] (Американської асоціації державних коледжів та університетів) наголошено, 

що: «…академічна автономія є центральним компонентом якості освіти. Члени 

AASCU, як державні установи, поважають і розуміють право громадськості 

здійснювати нагляд і вимагати підзвітності в обмін на їх підтримку. Однак, в 

інтересах збереження цілісності повноважень, які надані державним закладам, 

надзвичайно важливо, щоб органи влади дозволяли державним коледжам приймати 

кращі академічні рішення із питань освіти. Політичне втручання у академічну 

свободу та інституційну автономію неминуче вплине на діяльність державних 

інституцій та зменшить цінність та достовірність їхніх повноважень» [97, c. 16]. 

Вище зазначене свідчить на підтвердження того, що принцип академічної 

свободи є визначальним у забезпеченні інституційної автономії та якості вищої 

освіти США. 

Базові показники, що характеризують вищу освіту США є такими: 
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 витрати на вищу освіту – 2,6 % ВВП [358, c. 266], з них із державних 

джерел – 0,9 % ВВП [358, c. 267]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, 

c. 264] – 30165,05 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 14 [213; 361]. 

Законодавчі основи фінансування вищої освіти у США 

Основним законодавчим актом, що має вищу юридичну силу у США є 

«Constitution of the United States of America, 1787» [419] (Конституція Сполучених 

Штатів Америки 1787 року). У Поправці X 1791 р. до Конституції США вказано: 

«повноваження, які не делеговані Сполученим Штатам Конституцією та 

користування якими не заборонені нею окремим штатам, зберігаються відповідно 

за штатами або за народом» [96]. Відтак, Роль Федерального уряду полягає у 

координуванні системи вищої освіти без надмірного втручання, що передбачає 

функціонування на рівні штатів систем вищої освіти із своєю специфікою та 

відповідного законодавчого забезпечення. 

Законодавчим актом США, що регулює відносини між Федеральним урядом, 

коледжами, університетами та студентами є «Higher Education Act, 1965» [248] 

(Закон «Про вищу освіту» 1965 року). У цьому Законі передбачено різні федеральні 

програми допомоги для підтримки студентів від U.S. Department of Education [425] 

(Департаменту освіти США), включаючи грантові програми щодо розширення 

доступу до освіти для студентів із низьким рівнем доходів. Також цей Закон містить 

вимоги, яких заклади вищої освіти мають дотримуватися для участі у федеральних 

програмах підтримки студентів, регулювання процесу акредитації, вимоги до 

фінансової відповідальності. 

Фінансування вищої освіти у США: загальні характеристики 

У США заклади вищої освіти розрізняють за типами відповідно до 

«Класифікації Карнегі закладів вищої освіти у США» (Carnegie Classifications of 

Institutions of Higher Education), що є основою для відображення інституційного 

розмаїття у вищій освіті США [152], а саме:  
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 докторські університети (doctoral universities) – заклади, які присуджують 

як мінімум 20 дослідницьких / академічних докторських ступенів або 

заклади, які присудили принаймні 30 професійних докторських ступенів 

за принаймні двома освітніми програмами; 

 докторські / професійні університети (doctoral / professional universities); 

 магістерські коледжі та університети (master’s colleges & universities) – 

заклади, які присуджують як мінімум 50 магістерських ступенів, однак 

менше 20 докторських ступенів;  

 бакалаврські коледжі (baccalaureate colleges) у галузі мистецтв й наук та у 

інших галузях – заклади, у яких бакалаврські ступені становлять не менше 

50 % та які присуджують менше 50 магістерських і 20 докторських 

ступенів; 

 бакалаврсько-асоційовані коледжі (baccalaureate / associate’s colleges) 

включають чотирирічні коледжі, що мають принаймні одну бакалаврську 

програму і присуджують більше як 50% асоціативних ступенів; 

 асоційовані коледжі (associate’s colleges) є закладами, де диплом 

молодшого спеціаліста (associate’s degree) є домінуючим ступенем; 

 спеціалізовані заклади (special focus): дво-та чотирирічні – заклади, де 

зосереджено не менше 75 % різних ступенів в одній чи кількох 

споріднених галузях; 

 індейські коледжі (tribal сolleges) – коледжі та університети, що належать 

Американському консорціуму з вищої освіти індейського населення 

(American Indian Higher Education Consortium).  

У США виокремлюють заклади вищої освіти таких видів: публічні (public), 

що підлягають урядовому контролю та отримують основну підтримку за рахунок 

урядових фінансових ресурсів; приватні (private) (комерційні й некомерційні), 

основним джерелом фінансування яких є недержавні фінансові ресурси [318, c. 

176].  
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Кількість закладів вищої освіти США за типами у 2018 р. подано у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Кількість закладів вищої освіти у США за типами у 2018 р., од. [152] 

Типи закладів вищої освіти Кількість закладів вищої освіти 

Публічні Приватні 

некомерційні 

Приватні 

комерційні 

Докторські університети:  

дуже високий рівень дослідницької активності 

високий рівень дослідницької активності 

 

94 

91 

 

37 

43 

 

0 

1 

Докторські / професійні університети 28 107 17 

Магістерські коледжі та університети:  

великі магістерські програми за обсягом 

середні обсяг магістерські програми за обсягом 

невеликі магістерські програми за обсягом 

 

162 

58 

36 

 

169 

126 

85 

 

19 

12 

18 

Бакалаврські коледжі:  

у галузі мистецтв й наук 

у інших галузях 

 

28 

77 

 

210 

202 

 

3 

55 

Бакалаврсько-асоційовані коледжі 134 43 85 

Асоційовані коледжі 852 28 120 

Спеціалізовані заклади: 

дворічні 

чотирирічні 

 

12 

54 

 

72 

613 

 

348 

251 

Індейські коледжі 27 7 0 

Усього 1653 1742 929 

Загалом 4324 

 

З табл. 3.1 видно, загальна кількість закладів вищої освіти США у 2018 р. 

склала 4324 од., із них: 1653 – публічних; 1742 – приватних комерційних; 929 – 

приватних некомерційних. Відмітимо, що приватні некомерційні заклади є 

переважаючим типом закладів вищої освіти США. 

Фінансування вищої освіти у США характеризується варіативністю джерел і 

здійснюється на національному (Федеральний уряд) та регіональному (уряди 

штатів) рівнях (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Суб’єкти та джерела фінансування закладів вищої освіти у США на 

національному та регіональному рівнях [319, c. 203] 

Питома вага різних джерел фінансування у загальній структурі фінансування 

закладів вищої освіти є відмінною для різних типів закладів вищої освіти. У табл. 

3.2 представлені джерела надходжень закладів вищої освіти США та їх структура 

за джерелами й видами закладів. 

Таблиця 3.2 

Структура надходжень закладів вищої освіти у США за джерелами та 

видами закладів у 2016-17 н.р., % [318, c. 226] 

Вид закладу вищої 

освіти 

Оплата 

навчання 
Інвестиції 

Урядові 

гранти, 

контракти, 

асигнування 

Допоміжна 

діяльність 

Інші 

надходження 

Public (публічний) 20 4 41 7 28 

Рrivate nonprofit 

(приватний 

некомерційний) 

30 20 11 7 31 

Рrivate for-profit 

(приватний 

комерційний) 

91 0 4 2 3 

 

З табл. 3.2 видно, що у 2016-17 н.р. у структурі фінансування публічних 

закладів вищої освіти найбільшою була частка урядових грантів, контрактів та 

Допомога студентам  

Спонсорська  

допомога 

Податкові пільги Федеральний уряд 

Спонсори, фонди 

і компанії 

Економіка 

Студенти 
Інституції 

(заклади 

вищої освіти) 

Місцева влада, уряд штату 

Дослідження, інші 

контракти та гранти  
Допомога студентам  

Трансферти 

Податкові 

надходження 

Податкові 

надходження 

Доходи  
Плата за навчання 

Стипендії та пільги 

Відрахування/гранти 
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асигнувань – 41%, із яких на федеральний рівень припадає 13%; штатів – 21%; 

місцевий – 7% загального обсягу надходжень [347]. Натомість, у структурі 

фінансування приватних некомерційних та комерційних закладів найбільшою була 

частка від оплати навчання – 30% і 91% відповідно. Але вони також отримують 

фінансування із Федерального бюджету, штатів та місцевих бюджетів: 10,41% та 

0,87% [348] для приватних некомерційних та 3,3% й 0,25% [349] для приватних 

комерційних відповідно. 

У 2017-18 н.р. порівняно із 2010-11 н.р. середнє значення вартості оплати 

навчання зросло на 18% з 10,7 тис. дол. США до 12,6 тис. дол. США [318, c. 214]. 

За таких умов важливою стає державна фінансова допомога студентам і членам їх 

сімей. У «Title IV Higher Education Act, 1965» визначено види програм фінансової 

допомоги студентам у вигляді федеральних грантів, кредитів, Federal Work-Study 

Program (Федеральна програма «Робота-навчання»). Найбільшою федеральною 

кредитною програмою є «William D. Ford Federal Direct Loan Program» (Федеральна 

програма прямого кредитування Вільяма Д. Форда), запроваджена у 2010 році, за 

якої Федеральний уряд є кредитором. Існує також можливість субсидування 

процентів за кредитами такої програми залежно від потреби, поки одержувач 

навчається у школі. Інші типи студентських кредитів включають інституційні та 

приватні кредити. Більшість кредитів підлягають виплаті упродовж десяти років. 

Початок періоду погашення кредитів передбачено через шість місяців після 

закінчення навчання. У 2016-17 н.р. 46% студентів очної форми навчання отримали 

кредити [318, c. 214]. Гранти та кредити є основною формою федеральної 

фінансової допомоги студентам. Найбільшою федеральною грантовою програмою 

є програма Pell Grants [229] (Гранти Пелла) на основі фінансових потреб студентів. 

Роль уряду – рівень штату 

Зазначимо, що роль Федерального уряду (національний рівень) у 

фінансуванні вищої освіти відрізняється від ролі урядів штатів (регіональний 

рівень). Згідно з Поправкою «Education Amendments, 1972» [387] до «Higher 

Education Act, 1965» (Закону «Про вищу освіту» 1965 року) було констатовано 

відмову від прямої федеральної підтримки закладів вищої освіти на користь 
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надання допомоги безпосередньо студентам. Як результат, уряди штатів переважно 

здійснюють фінансування вищої освіти через прямі субсидії та відіграють подвійну 

роль: «наглядача за громадськими інтересами» і «провайдера послуг вищої освіти». 

Крім того, уряди штатів надають цільову допомогу студентам у рамках програм 

різного масштабу [319, c. 9]. 

У звіті «Financial management and governance in HEIs: United States» [319] 

(Фінансове управління та врядування у закладах вищої освіти: Сполучені Штати, 

2004 р.) зазначено, що: «у США фінансові відносини між закладами вищої освіти і 

урядом найбільш яскраво виражені на рівні штатів. Незважаючи на те, що 

Федеральний уряд відіграє важливу і суворо регламентовану роль в управлінні 

країною (зокрема, виступає гарантом Конституції та створює нормативно-правову 

базу у сфері цивільного права, захисту навколишнього середовища, політики 

забезпечення зайнятості, здійснює фінансування стипендій і грантів на наукові 

дослідження), він не здійснює прямої участі у фінансовому управлінні закладами 

вищої освіти» [319, c. 5]. 

Управління та фінансування вищої освіти на рівні штату 

Слід зазначити, що наявні відмінності між штатами щодо питання загальної 

структури управління в частині розподілу обов’язків і повноважень між 

виконавчими та законодавчими органами влади. Відповідальність за загальну 

політику штату у сфері вищої освіти покладено на спеціалізовані органи 

(наприклад, Раду штату з питань вищої освіти, Комітет членів правління 

університетів або Комісію з вищої освіти). Також створюються органи для 

управління закладами вищої освіти та для координації системи вищої освіти, 

наприклад, координації системи муніципальних інститутів під управлінням 

місцевої влади. Обов'язки щодо управління закладами вищої освіти передаються 

таким радам як «Board of trustees» (Рада опікунів) та «Board of regents» (Рада 

регентів). У деяких штатах існують координаційні ради, що реалізують політику 

штату у сфері вищої освіти (затвердження програм, бюджетування і розподіл 

фінансових ресурсів і т. д.), однак вони не здійснюють управління закладами вищої 

освіти [319].  
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У кожному штаті діє своя конституція і законодавство у сфері вищої освіти. 

Статуси деяких університетів прописані у конституціях штатів. Наприклад, у 

«California Constitution» [146] (Конституції штату Каліфорнія) міститься таке 

положення щодо University of California: «University of California є публічним 

трастовим фондом (public trust), яким керує корпорація під назвою «The Regents of 

the University of California» (Регенти Університету Каліфорнія) із повними 

повноваженнями щодо організації та врядування, за умови такого законодавчого 

контролю, який може бути необхідний для забезпечення безпеки своїх коштів і 

дотримання умов для пожертвувань університету і таких процедур конкурсних 

торгів, які можуть бути застосовані до університету відповідно до статуту з метою 

здачі в оренду, продажу нерухомого майна, закупівлі матеріалів, товарів і послуг» 

(ст. 9.). Тобто, University of California розглядають як заклад вищої освіти, що має 

державну підтримку, а окремі аспекти діяльності підлягають урядовому контролю. 

Університети штатів Північна Дакота та Кентуккі мають статус публічних 

корпорацій, які користуються державною підтримкою, але окремі сфери їх 

діяльності, зокрема кадрова політика і капітальне будівництво регулюються 

урядом штату.  

На рівні штатів підходи до фінансування вищої освіти є різними. Основними 

є такі моделі: 

 формула фінансування (formula funding) (штати Алабама, Арканзас, 

Джорджія, Коннектикут, Луїзіана, Міннесота, Міссісіпі, Огайо, Орегон, 

Пенсильванія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Вірджинія);  

 фінансування не за формулою (non-formula funding), що включає такі 

складові: метод «База плюс» (Base Plus). Обсяг асигнування або запит на 

фінансування базується на обсязі попереднього року (базі), плюс деяке підвищення 

або скорочення залежно від кількості зарахованих студентів (вступників) або 

інших показників результативності (у деяких штатах). Цей метод використовують 

такі штати як Аляска, Колорадо, Айова, Кентукі, Небраска, Вісконсін;  

 фінансування, що здійснюється на основі законодавчих пріоритетів (funding 

based on legislative priorities) залежно від наявного обсягу фінансування вищої 
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освіти. Цей метод використовують такі штати як Північна Дакота, Оклахома, 

Вермонт, Західна Вірджинія;  

 результат-орієнтоване фінансування (performance-based funding). 

Деякі штати використовують гібридну модель, за якої формула 

використовується лише для визначених типів інституцій, наприклад, коледжів: 

Каліфорнія (для California State University), Флорида, Гаваї, Ілінойз, Канзас, 

Монтана, Нью-Йорк, Нью-Джерсі. Формули фінансування у кожному штаті 

характеризуються різною складністю. Наприклад, у штаті Вірджинія 

використовують складний набір формул для кожного типу закладу.  

Проаналізуємо детальніше деякі моделі фінансування та фінансову 

автономію університетів на прикладі двох штатів – Аризона та Луїзіана. 

Штат Аризона  

У Конституції штату Аризона [102] міститься таке положення щодо 

фінансування освіти: «Доходи на утримання відповідних державних закладів 

освіти надходять від вкладення коштів, що отримані від продажу і оренди земель, 

які були виділені відповідно до Закону, що затверджений 20 червня 1910 року, або 

іншим законодавчим актом Сполучених Штатів, для використання і в інтересах 

відповідних державних закладів освіти. Законодавчий орган виділяє такі 

асигнування, що підлягають оподаткуванню, які забезпечують належне утримання 

всіх державних закладів освіти, а також спеціальні асигнування, які забезпечують 

їх розвиток» (ст. 11) [103].  

Публічні університети штату Аризона (Arizona State University, Northern 

Arizona University, University of Arizona) перебувають під юрисдикцією та 

контролем Arizona Board of Regents [113] (Ради регентів штату Аризони) [114, 115], 

повноваження якої визначені у секції 15 зібрання законів статутного права «Arizona 

Revised Statutes» [114] (Переглянуті статути штату Аризона з поправками) та є 

такими: 

 ефективне управління закладами, які перебувають під її контролем; 

 прийняття та звільнення працівників університету; 

 встановлення рівня заробітної плати для працівників університетів; 



115 

 встановлення вартості оплати навчання та інших університетських зборів; 

 прийняття річних бюджетів університетів ; 

 встановлення правил функціонування для окремих закладів щодо політики 

закупівель; 

 розроблення єдиної системи обліку та звітності для університетів, що 

подається на розгляд Joint Legislative Budget Committee (Cпільному 

законодавчому комітету із питань бюджету) до остаточного прийняття Радою 

регентів; 

 розроблення моделі результат-орієнтовного фінансування (performance 

funding model); 

 здійснення пошуку фінансування для реалізації проектів; 

 придбання, продаж та надання в оренду нерухомості університетів; 

 отримання грантів, субсидій, кредитів від Федерального уряду та ін. 

Таким чином, Рада регентів має значні повноваження у адміністративних та 

фінансових питаннях щодо управління публічними університетами. 

Фінансування університетів  

У фінансуванні університетів штату Аризона використовувались такі 

підходи: 

 enrollment growth formula funding [112] – формула фінансування зростання 

кількості зарахованих студентів (до 2011 р.) під назвою «від 22 до 1». В основі цієї 

формули перебуває показник співвідношення кількості студентів на 1 викладача 

(22/1). Такий підхід використовувався з метою формування бюджетного запиту 

університетів на фінансування за умов зростання (зменшення) кількості 

зарахованих студентів і для покриття відповідних витрат, у т.ч. на персонал [406, c. 

32];  

 performance formula funding – формула фінансування за результатами 

діяльності університету (з 2011 р.) базується на двох цільових показниках: 

зростання кількості присуджених ступенів (дипломів) на 50% до 2020 р.; зростання 

удвічі витрат на дослідження та надання публічних послуг. 

Формула містить три компоненти, за якими розподіляється обсяг 
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фінансування [101]: 50% – збільшення кількості присуджених ступенів (дипломів) 

(Increased Degrees); 25% – збільшення кількості завершених навчальних кредитів 

(Сompleted Student Credit Hours), зважених за освітніми рівнями (бакалавр, магістр, 

PhD) і рівнями витрат (низький, вищий, найвищий); 25% – збільшення обсягів 

зовнішнього фінансування досліджень та публічних послуг. 

Також передбачено виділення додаткового фінансування у розмірі: 15% у 

якості винагороди за збільшення кількості присуджених ступенів (дипломів); 3% 

за залучення спонсорського фінансування досліджень у агросфері та 5% – у сфері 

медицини (з метою враховати специфіку коледжів університетів). 

Фінансова автономія університетів 

Формування бюджетів університетів. Кожен університет формує бюджетний 

запит та передає його на розгляд і затвердження Раді регентів перш, ніж 

представити на погодження Governor (Губернатору) та законодавчому органу 

(Legislature) штату [106]. 

Університети подають Раді регентів на затвердження щорічний операційний 

бюджет та надають річний фінансовий звіт за результатами своєї діяльності [107], 

а також здійснюють моніторинг своїх бюджетів та фінансових звітів підрозділів 

через внутрішню систему аудиту [117, c. 8].  

Можливість визначати розмір оплати за навчання. Рада регентів штату 

Аризона щорічно визначає рівень вартості навчання студентів для публічних 

університетів штату на основі врахування наступних чинників [100]: 

 обсяг державної підтримки від штату для університетів; 

 обсяг фінансової підтримки для студентів; 

 середня величина (медіана) оплати за навчання та інших зборів, що 

сплачують студенти; 

 інші фінансові збори, що сплачують студенти; 

 обсяг витрат, необхідний для навчання в університеті, у т.ч. витрати на 

проживання студентів та методичне забезпечення; 

 доходи, необхідні для обслуговування поточних фінансових зобов'язань 

університетів (за емітованими облігаціями для фінансування капітальних 
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проектів); 

 середня величина (медіана) сімейних доходів студента; 

 підтвердження проведених консультацій із студентами, що містять: 

проведення офіційних зустрічей із студентськими асоціаціями, обов’язковий 

розгляд результатів студентських референдумів та інших заходів, які 

обговорюють розмір оплати за навчання. 

Деякі університети, наприклад Arizona State University, мають право 

збільшувати рівень вартості навчання за погодження із Радою регентів штату [118]. 

Можливість отримувати гранти. Університети мають право одержувати 

гранти без попереднього схвалення Радою регентів [104]. За умови виникнення 

додаткових зобов'язань у разі одержання гранту університетами, такі рішення 

потребують схвалення Радою регентів. 

Можливість здійснювати інвестиції. Університети мають право здійснювати 

фінансові інвестиції через уповноважені інвестиційні комітети [105]. Основні 

вимоги до інвестування ресурсів у фінансові інструменти визначає Arizona State 

Treasurer [116] (Казначейство штату Аризона). 

Можливість володіти будівлями. Університети здійснюють операції із 

придбання та продажу нерухомого майна від імені Ради регентів, яка має право 

власності на будівлі публічних університетів [108–109]. Операції із придбання та 

продажу нерухомого майна у сумі менше ніж в 250 тис. дол. США не вимагають 

проведення попереднього розгляду у Комітеті і питань фінансів, капіталу та 

ресурсів (Finance, Capital and Resources Committee) і отримання схвалення Ради 

регентів [110]. Також університети мають право без схвалення Ради регентів 

продавати житлове нерухоме майно, але не нижче за оціночну вартість. 

Університети мають право здійснювати обмін та надавати нерухоме майно в 

оренду за таких умов [111]: 

 якщо термін оренди не перевищує 120 місяців; 

 якщо щорічна виплата по оренді не перевищує 1 млн. дол. США; 

 якщо ставка орендної плати не менше або перевищує справедливу вартість 

оренди (fair rental value). 
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Таким чином, урядове фінансування публічних університетів закріплено у 

Конституції штату Аризона. Розроблення бюджету університетів здійснюється у 

межах внутрішньої структури університету, а затвердження бюджету здійснює 

Рада регентів. Університети не мають повноваження встановлювати рівень 

вартості оплати навчання студентів, але мають право збільшувати його за 

погодженням із Радою регентів. Університети можуть розпоряджатися вільними 

фінансовими ресурсами та здійснювати інвестиції, вимоги до яких встановлює 

Казначейство штату. Університети мають право придбавати та продавати нерухоме 

майно без попереднього схвалення Ради регентів, а також здійснювати обмін та 

надавати нерухоме майно в оренду з певними обмеженнями. 

Штат Луїзіана 

Відповідно до «Constitution of the State of Louisiana, 1974» [418] (Конституції 

штату Луїзіана) (ст. 8 розд. 5) Louisiana Board of Regents [308] (Рада регентів штату 

Луїзіана) «планує, координує і несе бюджетну відповідальність за публічну вищу 

освіту», а саме має такі повноваження [418]: 

 переглядати або скасовувати існуючі програми департаменту освіти або 

суміжного підрозділу штату із присудження академічних ступенів; 

 схвалювати, відхиляти або змінювати запропоновану освітню програму; 

 досліджувати можливості заснування нового закладу вищої освіти; 

 формулювати і переглядати основний план (master plan) для вищої освіти 

штату (план включає формулу для справедливого розподілу фінансових ресурсів 

між закладами вищої освіти), вимагати щорічної бюджетної пропозиції від кожної 

ради вищої освіти для забезпечення операційних та капітальних потреб 

відповідного закладу. Рада регентів направляє свої бюджетні рекомендації всім 

закладам вищої освіти і вказує на пріоритетні напрями капітального будівництва та 

поліпшення інфраструктури університетських кампусів. 

Крім того, Рада регентів встановлює стандарти у межах штату, зокрема 

мінімальні вимоги щодо прийому студентів, орієнтири та цілі для моделі результат-

орієнтованого фінансування [171, c. 140]. 

На інституційному рівні для нагляду та управління закладами вищої освіти 
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штату Луїзіана функціонують три management boards (управлінські ради):  

 Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and 

Mechanical College (LSU System);  

 Board of Supervisors of Southern University and Agricultural and Mechanical 

College (SU System);  

 Board of Supervisors for the University of Louisiana System (UL System).  

Повноваження вище зазначених рад є такими [140, 141]: 

 здійснювати пошук та приймати пожертви, дарування чи інші форми 

фінансової допомоги для освітніх цілей від будь-яких публічних чи 

приватних осіб чи агенцій, Федерального уряду, що не суперечить 

Конституції та законам штату Луїзіана; 

 отримувати, витрачати або розподіляти фінансові ресурси закладам, що 

знаходяться під юрисдикцією Рад; 

 здійснювати запозичення та емітувати облігації або інші боргові цінні папери 

за погодженням із State Bond Commission (Державною комісією з облігацій); 

 визначити вартість оплати навчання, яку сплачують студенти; 

 встановлювати рівень заробітної плати для працівників університетів; 

 продавати чи обмінювати нерухоме майно; 

 здійснювати операції із придбання та здачі в оренду нерухомого майна, що 

належить Раді або закладу, що перебуває під юрисдикцією Рад.  

До сектору вищої освіти штату Луїзіана належать чотири окремих системи 

вищої освіти: Louisiana State University System (сім закладів), Southern University 

System (чотири заклади), University of Louisiana System (дев’ять закладів) та 

Louisiana Community та Technical College System (чотирнадцять закладів).  

Фінансування університетів  

Формула фінансування закладів вищої освіти штату Луїзіана містить дві складові: 

базове і результат-орієнтоване фінансування [303; 304].  

Базове фінансування становить 75% загального фінансування університетів 

та ґрунтується на розрахунку обсягу витрат, що містить наступні кроки: 
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1. Рівень витрат розраховують як добуток зваженого значення навчальних 

кредитів та базової вартості навчального кредиту. Зважене значення навчальних 

кредитів (НК зв) розраховують як добуток кількості навчальних кредитів курсу на 

вагові коефіцієнти за групами витрат та освітніми рівнями (наприклад, для 

гуманітарних наук Liberal Arts ваговий коефіцієнт складає 1,0, а для курсу 

медицини – 6,49). 

2. Базову вартість навчального кредиту (БВнк) визначають як суму двох 

показників: показника, що є співвідношенням середнього рівня зарплати науково-

педагогічних працівників (за даними Southern Regional Education Board, SREB) 

[309] (Південна регіональна рада з питань освіти штату Луїзіана) й навантаження 

студентів очної форми (30 годин) та експлуатаційних витрат. 

3. Частку витрат на фінансування від штату (Чв) визначають як добуток 

загальних витрат на питому вагу фінансування із бюджету штату для закладу за 

категорією SREB. (SREB штату присвоює закладам певну категорію залежно від 

освітнього рівня, кількості та видів присвоєних ступенів). 

Результат орієнтоване фінансування (складає 25%) передбачає використання 

угод про результати діяльності закладів (performance agreements), що були 

запроваджені відповідно до Закону штату Луїзіана «Granting Resources аnd 

Autonomies for Diplomas Act, GRAD Act» [307] (Надання ресурсів та автономії для 

отримання дипломів), 2010 р. У цьому Законі зазначено наступні ключові 

результативні цілі [307]: 

 успішність студентів (Student Success); 

 переміщення та трансфер студентів (Articulation and Transfer); 

 робоча сила та економічний розвиток (Workforce and Economic Development);  

 інституційна ефективність та підзвітність (Institutional Efficiency and 

Accountability). 

У межах вищезазначених цілей виокремлюють проміжні цілі та конкретні 

результативні показники їх досягнення, які містяться в угодах про результати 

діяльності закладів (performance agreements), наприклад [307]: 

 кількість випускників; 
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 кількість випускників, які отримали ступінь бакалавра (25 років і старше); 

 кількість випускників, які є представниками національних меншин; 

 кількість випускників, які отримали Pell гранти; 

 переведення з /до інституцій із асоційованими ступенями; 

 кількість випускників програми STEM / охорони здоров’я; 

 дослідження та розробки; 

 професійна підготовка працівників. 

Наприклад, для Louisiana Tech University ключовими результативними 

показниками у межах вищезазначених цілей є такі [310]: 

Успішність студентів (Student Success): 

 співвідношення кількості випускників та вступників за 1-й та 2-й 

навчальні роки (1st to 2nd year retention rate); 

 співвідношення кількості випускників та вступників за 2-й та 3-й 

навчальні роки (1st to 3rd year retention rate); 

 частка випускників університету (graduation rate); 

 частка випускників у межах штату (statewide graduation rate); 

 процентні зміни у кількості випускників освітніх рівнів (percent change 

in program completers): бакалаврат, магістратура, докторантура. 

Переміщення та трансфер студентів (Articulation and Transfer): 

 співвідношення кількості переведених випускників та вступників за 1-

й та 2-й навчальні роки (1st to 2nd Year Retention Rate of Transfer 

Students). 

Робоча сила та економічний розвиток (Workforce and Economic Development): 

 кількість освітніх програм за дистанційною формою навчання 

(programs offered through 100% distance education); 

 кількість об’єктів інтелектуальної власності як результат досліджень та 

трансферу технологій (of intellectual property measures resulting from 

research prod & tech trans). 

Інституційна ефективність та підзвітність (Institutional Efficiency and 
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Accountability): 

 частка акредитованих освітніх програм (Percent of eligible programs that 

are discipline accredited). 

Відповідно до Закону GRAD 2010 року, кожен університет має укладати 

шестирічні угоди (performance agreements) із Радою регентів штату з метою 

розроблення довгострокових цілей та показників результативності. Ці цільові 

показники є унікальними для кожного закладу відповідно до його місії та завдань. 

Для оцінювання прогресу виконання запланованих цілей університети мають 

щорічно звітувати про результати діяльності. 

У якості стимулів для досягнення поставлених цілей відповідно до угоди 

закладам надається право щорічно збільшувати розмір оплати навчання до 5% за 

виконання короткострокових та до 10% для довгострокових запланованих цільових 

показників. 

Відповідно до Senate Bill 462 [311] 2014 року було внесено зміни до 

структури моделі фінансування [305], відповідно до яких у 2016-2017 н.р. обсяг 

фінансування було розподілене за такою структурою [306]:  

70% – базове фінансування (на основі даних попередніх років); 

15% – фінансування витрат (за формулою); 

15% – результат-орієнтоване фінансування (за формулою). 

У 2018-2019 н.р. виділено 485,2 млн. дол. США на фінансування закладів 

вищої освіти, що розподілене за новою структурою [306]: 

63% – базове фінансування; 

17% – фінансування витрат; 

20% – результат орієнтоване фінансування. 

Отже, спостерігаємо зменшення частки базового фінансування і зростання 

частки результат-орієнтованого фінансування. 

Таким чином, у результаті проведеного аналізу встановлено наявність 

децентралізованого підходу щодо управління та фінансування у сфері вищої освіти 

США. Такий підхід передбачає, що загальне координування системи вищої освіти 

на національному рівні здійснює Федеральний уряд, а на регіональному рівні 
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(штатів) уряди через уповноважені органи здійснюють управління та фінансування 

університетів. 

Здійснений аналіз двох штатів – штату Аризона та штату Луїзіана – засвідчив 

наявність певних відмінностей у сфері управління та фінансування вищої освіти у 

США. А саме, кожен штат має відповідне законодавче забезпечення вищої освіти. 

Різними є кількість та розподіл повноважень між координаційними й 

управлінськими радами. У штаті Аризона для управління публічними 

університетами функціонує Рада регентів, що наділена суттєвими повноваженнями 

у фінансових питаннях. Натомість у штаті Луїзіана діють Рада регентів для 

планування, координування публічного сектору вищої освіти та управлінські ради 

– для нагляду та управління безпосередньо закладами вищої освіти й мають значні 

повноваження, у т. ч. у фінансових питаннях.  

Різняться також підходи до фінансування вищої освіти. У деяких штатах 

фінансування вищої освіти здійснюється «за формулою» (штати Алабама, 

Арканзас, Джорджія, Коннектикут, Луїзіана, Міннесота, Міссісіпі, Огайо, Орегон, 

Пенсильванія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Вірджинія). Інші штати 

використовують фінансування «не за формулою», що включає такі складові як: 

метод «База плюс» (Base Plus) (штати Аляска, Колорадо, Айова, Кентуккі, 

Небраска, Вісконсін), фінансування на основі законодавчих пріоритетів (штати 

Північна Дакота, Оклахома, Вермонт, Західна Вірджинія), результат-орієнтоване 

фінансування (формула, угоди про результати діяльності) та ін. 

Зазначимо, що через запровадження угод про результати діяльності 

університетів (performance agreements) і підвищення прозорості та підзвітності 

закладів вищої освіти відбулась зміна моделі державного нагляду на контрактну 

модель управління у сфері вищої освіти. На відміну від результат-орієнтованого 

фінансування за формулою, яка є однаковою для закладів, угоди (performance 

agreements) мають індивідуальний характер, передбачають фінансові стимули для 

підвищення результативності закладу за досягнення визначених цілей та 

показників. 

Незважаючи на відмінності між штатами у США, спільною рисою є значний 
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рівень фінансової автономії університетів, які мають юридичний статус 

корпорацій. Зокрема, університети штатів Північна Дакота, Кентукі, Вісконсін, 

Каліфорнія, Орегон є публічними корпораціями. Наприклад, коли Oregon Health 

and Science University став публічною корпорацією у 1995 р., у законодавстві було 

визначено: «Публічній корпорації надається підвищена оперативна гнучкість для 

забезпечення її успіху, зберігаючи при цьому принципи суспільної 

відповідальності та фундаментальної публічної політики. Рада директорів 

публічної корпорації призначається губернатором і затверджується Сенатом, але в 

іншому випадку йому делегуються повноваження щодо визначення політики і 

управління діяльністю публічної корпорації» [289]. 

Джерела фінансування університетів є диверсифікованими та містять: 

урядове фінансування (на федеральному рівні, штатів і місцевого самоврядування); 

приватне фінансування (корпорацій, благодійних організацій); власні фінансові 

ресурси закладів вищої освіти (доходи від надання послуг у сфері вищої освіти, 

використання активів, медичної діяльності, допоміжних послуг). Це дозволяє 

нівелювати залежність від одного джерела та підтримувати фінансову стійкість 

закладу.  

Варто зазначити, що незважаючи на значний рівень фінансової автономії 

університетів США, їх фінансова автономія є обмеженою повноваженнями Ради 

регентів та управлінських рад із фінансових питань (затвердження бюджетів 

університетів, встановлення рівня оплати за навчання, схвалення угод з 

нерухомістю та ін.). 

Шляхи забезпечення фінансової стійкості закладів вищої освіти Канади 

Аналіз досвіду Канади є цінним у частині з’ясування особливостей 

децентралізованого підходу у сфері управління та фінансування університетів на 

регіональному та інституційному рівнях та їх впливу на фінансову автономію 

університетів. 

Базові показники, що характеризують вищу освіту Канади є такими: 

 витрати на вищу освіту – 2,4 % ВВП [358, c. 266], з них із державних 

джерел – 1,2 % ВВП [358, c. 267]; 
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 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359] – 

23700,47 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 9 [213; 361]. 

Вищу освіту Канади розглядають як ключову сферу державних інвестицій в 

економічний і соціальний розвиток країни. Канада посідає одне із провідних місць 

у світі за рівнем розвитку і часткою витрат на вищу освіту: частка складає 2,4% 

ВВП та перевищує середнє значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) та ЄС (1,35% 

ВВП) [358, c. 266]. 

Заклади вищої освіти Канади поділяють на дві групи [415] (табл. 3.3):  

 заклади, що присуджують академічні ступені (degree-granting institutions), 

яких налічують більш ніж 200 [414].  

 заклади, що не присуджують академічні ступені (non-degree-granting 

institutions), після закінчення яких випускникам видаються дипломи та сертифікати 

про професійну вищу освіту. 

Таблиця 3.3 

Типи закладів вищої освіти Канади [415] 

Типи закладів вищої 

освіти 

Форма 

власності 

Акредитаційний 

статус 

Документ 

про вищу 

освіту 

Урядове 

фінансування 

заклади, що присуджують академічні ступені (degree-granting institutions) 

 університет 

(Universitу) 

 університетський 

коледж (University 

Collegе) 

 коледж (Collegе) 

 інститут технологій та 

прогресивних методик 

навчання (Institute of 

Technology and 

Advanced Learning) 

 інститут (Institute) 

Публічний Акредитований 

Ступені 

(Degrees) 

Дипломи 

(Diplomas) 

Сертифікати 

(Certificates) 

Так 

 університет 

(Universitу) 

 університетський 

коледж (University 

Collegе) 

 коледж (Collegе)  

 інститут (Institute) 

Приватний Акредитований / 

Неакредитований Ступені 

(Degrees) 

Дипломи 

(Diplomas) 

Сертифікати 

(Certificates) 

Деякі заклади 

отримують 

фінансування 
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Продовження табл. 3.3 

Типи закладів вищої 

освіти 

Форма 

власності 

Акредитаційний 

статус 

Документ 

про вищу 

освіту 

Урядове 

фінансування 

заклади, що не присуджують академічні ступені (non-degree-granting institutions) 

 коледж (Collegе) 

 університетський 

коледж (University 

Collegе)  

 коледж прикладних 

мистецтв та технологій 

(College of Applied Arts 

and Technology) 

 інститут технологій та 

прогресивних методик 

навчання (Institute of 

Technology and 

Advanced Learning) 

 регіональний коледж 

(Regional College) 

 центр (Centre) 

 школа (School) 

 коледж загальної та 

професійної освіти 

(CÉGEP) 

Публічний Акредитований 

Дипломи 

(Diplomas) 

Сертифікати 

(Certificates) 

Атестати 

(Attestations) 

Так 

 коледж (Collegе) 

 школа (School) 

 академія (Academy) 

 інститут (Institute) 

приватний Акредитований / 

Неакредитований, 

що має ліцензію 

Дипломи 

(Diplomas) 

Сертифікати 

(Certificates) 

Ні 

 

У Канаді налічують 163 університети [354], переважна більшість із яких є 

публічними (public) університетами. G. A. Jones зазначає, що «це не державні 

юридичні особи, а приватні некомерційні інституції, які отримують урядове 

фінансування і мають більш широке суспільне призначення» [269, c. 13]. 

Наприклад, у провінції Онтаріо діє [261; 416]: 19 публічних університетів; 

24 публічних коледжі; 3 аграрні коледжі; 1 медичний інститут прикладних наук; 17 

приватних закладів із обмеженими повноваженнями щодо присудження ступенів; 

Royal Military College (Королівський військовий коледж), фінансування якого 

здійснює Федеральний уряд; близько 570 зареєстрованих приватних коледжів. 

 Враховуючи вище зазначене засвідчимо, що заклади вищої освіти Канади є 

значно диференційованими. 
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Регулювання вищої освіти – національний рівень 

Відповідно до «Constitution Act 1867 (the British North America Act) 

(Конституційного акту 1867 року про Британську Північну Америку) [370], «у 

кожній і для кожної провінції, законодавство може у виключному порядку видавати 

закони стосовно сфери освіти» [182, c. 31]. Даний акт започаткував децентралізовану 

систему освіти у Канаді.  

Відзначимо, що у Канаді не існує національної системи, національного 

міністерства з вищої освіти, національної політики вищої освіти та національних 

механізмів оцінювання якості чи акредитації для закладів вищої освіти. Політика у 

сфері вищої освіти є значно децентралізованою. Це країна з високим рівнем освіти, 

а також низкою провідних дослідницьких університетів [269, c. 1]. 

Головним національним органом Канади у сфері освіти є Council of Ministers 

of Education [165] (Рада Міністрів освіти), до складу якої входять міністри освіти 

провінцій. До компетенції Ради Міністрів освіти належить управління та 

координація діяльності міністерств освіти провінцій, однак Рада Міністрів освіти 

не вирішує питання університетського врядування. Відтак, університети у 

провінціях є автономними у прийнятті рішень.  

Фінансування університетів: відмінності між провінціями 

Основними джерелами доходу університетів Канади є гранти Уряду та 

оплата навчання, але баланс між цими двома джерелами доходів варіюється 

залежно від провінції. У більшості провінцій ці джерела надходжень 

контролюються урядом. Уряди провінцій визначають розмір фінансової підтримки, 

яку надаватимуть закладу вищої освіти, прямо або опосередковано впливають та 

контролюють університетські рішення щодо рівня оплати навчання. 

Іншим основним джерелом доходів університетів є операційні гранти уряду 

провінції у вигляді субсидій. Механізм, що використовується для визначення цих 

грантів, залежить від провінції, але зазвичай існує зв’язок між грантами та 

показником набору студентів, наприклад, в провінціях Онтаріо та Британській 

Колумбії.  
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Університети функціонують на основі відповідних нормативних актів (рівень 

провінції). Наприклад:  

 провінція Альберта – «Post-Secondary Learning Act» [385] (Закон про сектор 

вищої освіти); 

 провінція Британська Колумбія – «British Columbia University Act» [138] 

(Закон про університетську систему); 

 провінція Квебек – «Loi sur les établissements d’enseignement de niveau 

universitaire» [189] (Закон Про заклади освіти університетського типу); 

 провінція Онтаріо – «Post-secondary Education Choice and Excellence Act» 

[241] (Закон про вибір та досягнення у вищій освіті) та окремі акти для 

університетів, наприклад «University of Toronto Act» [369] (Закон Про університет 

Торонто). 

Відмітимо, що на університети, які діють відповідно до колективних 

законодавчих актів, впливають законодавчі зміни у секторі загалом. Університети, 

які діють відповідно до власних законодавчих актів мають дещо більший рівень 

інституційної автономії та, як наслідок, більший контроль над своїм врядуванням 

[187, c. 70]. 

У питанні здійснення бухгалтерського обліку та звітності виділяють дві 

моделі. У межах першої моделі університети є суб’єктами державної звітності 

(government reporting entity – GRE), належать до державного сектору і 

контролюються урядом. Такі суб’єкти зобов’язані дотримуватися принципів 

бухгалтерського обліку та звітності відповідно до стандартів Ради із 

бухгалтерського обліку у державному секторі Канади (Public Sector Accounting 

Board – PSAB) [388] (національний рівень). Ця модель діє у провінціях Британська 

Колумбія, Альберта, Квебек (Université du Quebec). Відповідно до цієї моделі, 

університети мають обмежений контроль за своїми фінансами та здатність 

реагувати на інші потреби (наприклад, позичати гроші на будівництво 

інфраструктури або житлових будинків). 

У другій моделі університети, що не є суб’єктами державної звітності 

(government reporting entity – GRE), не зобов’язані дотримуватися принципів 
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бухгалтерського обліку та звітності у державному секторі й не контролюються 

урядом. Така модель діє у провінціях Нова Шотландія, Квебек, Онтаріо. 

Наприклад, в University of Toronto консолідована фінансова звітність підготовлена 

відповідно до частини III документу «CPA Canada Handbook – Accounting» [157] 

(Посібник з бухгалтерського обліку), у якому викладені загальноприйняті 

принципи бухгалтерського обліку для некомерційних організацій в Канаді 

(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) [157]. 

У питанні оплати навчання різняться умови та вартість. Наприклад, у 

провінції Квебек рівень оплати навчання найнижчий в Канаді: у 2019 р. середнє 

значення показника вартості оплати навчання склало 3065 дол. за рік [151]. 

Зазначимо, що попередня ініціатива уряду провінції щодо суттєвого збільшення 

розміру оплати навчання призвела до студентських протестів у 2012 р. [151].  

У провінції Онтаріо рівень оплати навчання є одним із найвищих у Канаді: у 

2019 р. в середньому  показника вартості оплати навчання склало 7922 дол. за рік 

[151]. Відзначимо, що впродовж 2006-2012 рр. університетам дозволено 

збільшувати плату за навчання до 4,5% для національних студентів, а також 

максимально на 8% у професійних програмах, таких як право, медицина та 

інжиніринг [151]. У 2013 році уряд провінції Онтаріо анонсував нові правила щодо 

оплати навчання, які діяли з 2013-14 по 2016-17 роки. У грудні 2016 року уряд 

розширив ці рамки на додаткові два роки до 2018-19 років. Згідно з новими 

правилами університетам дозволено збільшувати рівень оплати навчання до 3% для 

вітчизняних студентів, які навчаються на більшості програм (раніше до 5%) [151]. 

У січні 2019 року уряд провінції оголосив про зниження на 10% рівень оплати 

навчання для національних студентів, починаючи з 2019-20 років і заморозив цей 

рівень на 2020-21 роки [151]. Зниження плати за навчання поширюється на 

національних студентів, які навчаються на всіх програмах, що фінансуються через 

операційний грант провінції (бакалавр, магістр, докторські програми). Оплата 

навчання міжнародних студентів не є регульованою.  

Враховуючи контроль за рівнем оплати навчання та скороченням урядового 

фінансування, більшість університетів шукають шляхи скорочення витрат і нові 



130 

джерела доходів. Одним з таких джерел доходів є набір іноземних студентів. Хоча 

уряди жорстко контролюють плату за навчання для національних студентів, 

університети мають гнучкість для збільшення доходів шляхом стягнення значно 

більших зборів із іноземних студентів.  

Фінансування університетів у провінції Онтаріо 

Розглянемо детальніше модель фінансування університетів у провінції 

Онтаріо. Роль уряду провінції Онтаріо полягає у наданні грантів та регулюванні 

рівня оплати навчання для національних студентів. Уряд провінції надає фінансові 

ресурси для фінансової підтримки студентів, досліджень та інфраструктури [338].  

Модель фінансування університетів складається із трьох основних 

компонентів [338, с. 9]: 

1. Базове фінансування набору студентів (enrolment based funding) через 

Базовий операційний грант (Basic Operating Grant), що має на меті забезпечити 

рівень стабільності та передбачуваності й дозволяє університетам здійснювати 

довгострокове планування. Такі види грантів як Undergraduate Accessibility Grant, 

Graduate Expansion Grants, Medical та Nursing Related Grants підтримують нові 

освітні програми та зростання кількості студентів. У поєднанні із Базовим 

операційним грантом основна модель надає підтримку для студентів поточного 

року.  

Базовий операційний грант (Basic Operating Grant, BOG) розподіляється на 

основі Базового операційного доходу (Basic Operating Income, BOI) для всіх 

університетів, що є сумою операційних грантів, що надаються Урядом плюс 

відповідні стандартні фінансові внески студентів (Standard Fees). Останні 

становлять лише частину загальної суми оплати за навчання, яку сплачують 

студенти. Фактична плата за навчання вище, ніж стандартна плата [339, c. 3]. 

BOI = BOG + Standard Fees 

Відповідно BOG = BOI - Standard Fees 

Кожен заклад отримує фіксовану частку BOI на основі зважених рівнів 

зарахування студентів (відповідно до історично сформованого обсягу 

зарахування), які називаються Базовими одиницями доходу (Basic Income Units, 
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BIUs). BIU кожного закладу вищої освіти розраховується шляхом множення обсягу 

зарахування студентів за еквівалентом повного робочого часу на ваговий 

коефіцієнт. Діапазон вагових коефіцієнтів становить 1,0–7,5 і залежить від 

освітньої програми та рівня і є приблизним показником зміни витрат за освітніми 

програмами та рівнями. 

Нецільовий, блоковий характер Базового операційного гранту враховує 

інституційну автономію отримувачів гранту. Формула розподілу фінансування 

спрямована на забезпечення стабільності та передбачуваності фінансування. 

2. Фінансування результатів діяльності (performance based funding) базується 

на ключових показниках ефективності (Key Performance Indicators, KPIs) (показник 

питомої ваги випускників, рівень зайнятості впродовж шести місяців і двох років 

після закінчення навчання) та поданні річних звітів про досягнення результатів. 

Після того, як звіти підготовлені та представлені, розподіл обсягу фінансування для 

закладів визначається на основі внеску кожного закладу у загальний показник 

набору студентів. 

3. Цільові гранти (special purpose grants), які забезпечують додаткове 

фінансування для задоволення потреб студентів та закладів. 

Слід зазначити, що за деякими винятками університети мають повну 

відповідальність за використання операційних грантів. За іншими грантами, крім 

Базового операційного гранту, університети зобов’язані подавати звіти про 

використання фінансових ресурсів. 

Таким чином, фінансування університетів у провінції Онтаріо здійснюється 

за формулою з метою об’єктивного обрахунку частки операційного гранту для 

кожного університету, який є одним із основних джерел надходжень університетів. 

Застосування цієї моделі надає можливість прогнозувати обсяг фінансування та 

реагувати на зміни, пов’язані із набором студентів й зміною освітніх програм. 

Модель зорієнтована на результати діяльності закладів, оскільки містить 

компонент результат-орієнтованого фінансування та у якій зроблено акцент на 

фінансування урядових пріоритетів (студентів з обмеженими можливостями, 

місцевих студентів, навчання на французькій мові). 
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Водночас недоліками моделі є фокусування на показнику набору студентів, 

який складно прогнозувати. Незважаючи на те, що деякі компоненти моделі 

фінансування не оновлюються для відображення фактичних показників набору 

студентів (наприклад, базовий операційний грант), поточна модель не має 

стабілізатора доходів для університетів за умови скорочення кількості студентів. 

Згідно з двосторонньою угодою «The Strategic Mandate Agreement 2017-2020» 

(SMA2) [455] (Стратегічна мандатна угода на 2017-2020 рр.) між University of 

Toronto та Міністерством освіти, коледжів та університетів (Ministry of Training, 

Colleges and Universities, раніше Ministry of Advanced Education and Skills 

Development) розпочався перехід до нової структури фінансування, включаючи 

стабільне фінансування для забезпечення набору студентів в рамках узгодженого 

коридору щодо набору. Тобто, частина фінансування набору студентів (enrolment-

based funding) буде перенесена до диференційованого гранту на фінансування 

пріоритетних сфер, таких як практика студентів; інновації, економічний розвиток; 

високі результати досліджень та вплив досліджень; доступ та справедливість; 

інноваційне викладання. 

Існуючі гранти, пов’язані із набором студентів (Базовий операційний грант 

та цільові гранти), були об’єднані в єдиний Базовий операційний грант (Core 

Operating Grant) (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Перекласифікація операційних грантів на 2016-17 роки за новою 

формулою фінансування [456, c. 12] 

614 млн. дол.  

Фінансування набору студентів 

(Базовий операційний грант (Core 

Operating Grant), 

Гранти на збільшення кількості 

студентів ) 

 

578 млн. дол. 

Базовий операційний грант (Core 

Operating Grant) 

 

28 млн. дол.  

Інші гранти 

(Гранти на основі ключових показників 

ефективності)  

 

 64 млн. дол. 

Новий Диференційований грант 

(28 млн. дол. «інші гранти»  + 

36 млн. дол. перенаправлено з грантів, 
пов'язаних із набором студентів) 
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Фінансування в рамках Базового операційного гранту залишатиметься 

стабільним за умови, що університет підтримує рівень набору студентів у 

середньому за 5 років у межах ± 3% від узгодженого цільового показника. 

Новий диференційований грант був утворений за рахунок поєднання наявної 

в університетах частки Фонду доступу до вищої освіти (Access to Higher Education 

Quality Fund) та грантів на основі ключових показників ефективності Key 

Performance Indicator (КРІ) (4 мільйони доларів), при цьому 36 млн. дол. 

перенаправлено з наявних грантів, пов’язаних із набором студентів [456, c. 12]. 

У документі «2019 Ontario Budget» [228, c. 187] (Бюджет провінції Онтаріо 

на 2019 р.) відповідно до Угоди «Strategic Mandate Agreement 2020-2025, SMA3» 

(Стратегічна мандатна угода на 2020-2025 рр.) заплановано збільшити частку 

фінансування університетів провінції Онтаріо, що пов’язане з показниками 

результативності. Починаючи з 2021 року частка фінансування через Базовий 

операційний грант зросте з 10% до 25%. Додаткове фінансування на основі 

диференційованого гранту зростатиме щорічно до досягнення рівня 60% у 2025 

році (у перший рік передбачено зростання частки результат-орієнтованого 

фінансування до 25%, впродовж наступних 3-х років – щорічно на 10% та на 5 % 

за останній рік). Відповідно до SMA3 розподіл обсягу фінансування за 

Диференційованим грантом здійснюватиметься на основі відповідності цільових 

показників університетів визначеним в Угоді показникам результативності, що 

узгоджуються із урядовими пріоритетами: 

 частка випускників (graduation rate); 

 працевлаштування випускників (graduate employment); 

 доходи випускників (graduate earnings); 

 навчальні можливості (experiential learning opportunities); 

 оцінювання результатів навчання (skills & competencies assessment); 

 фінансування досліджень (research funding); 

 соціальний вплив (community impact); 

 економічний вплив (economic impact); 

 інновації (innovation). 
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Зазначимо, що Стратегічні мандатні угоди (Strategic Mandate Agreements, 

SMAs) між університетами та профільним міністерством є складовою моделі 

результат-орієнтованого фінансування. Вони спрямовані на забезпечення стійкого 

розвитку університетів через акцентування на їх сильних сторонах та 

диференціації, яка передбачає покращення доступу до вищої освіти високої якості, 

фінансової стійкості та конкурентоспроможності університетів.  

Кейс University of Toronto [459] 

Університет Торонто є провідним дослідницьким університетом Канади, має 

18 факультетів, що пропонують більш, ніж 980 освітніх програм, 3 кампуси 

( Downtown Toronto (St. George), Mississauga, Scarborough), де навчається 91 286 

студентів [459]. Внесок університету в економіку Канади складає 15,7 млрд дол. 

До складу організаційної структури університету входять: 13 факультетів; 9 

коледжів, що входять до складу «Факультету мистецтв та науки – коледжі» (Faculty 

of Arts and Science – Colleges, St. George Campus); 1 Ontario Institute for Studies in 

Education (Інститут досліджень в у сфері освіти Онтаріо) [457, c. 7-9]. 

Університет функціонує відповідно до «University of Toronto Act» [369] та 

має статус корпорації. 

До складу структури управління віднесено Раду університету (Governing 

Council) та ради з академічних, бізнесових й університетських питань (Academic, 

Business, and University Affairs Boards) [460]. 

Business Board відповідає за ефективний розподіл ресурсів, затвердження 

політики та основних транзакцій у бізнес-менеджменті університету; має у складі 

аудиторський комітет. 

Academic Board є відповідальною за питання у сфері діяльності із 

викладання, навчання та досліджень, встановлення цілей та пріоритетів 

університету, розроблення довгострокових та короткострокових планів та 

ефективного використання ресурсів. 

University Affairs Board відповідає за питання неакадемічного характеру 

(кампуси). 
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Фінансова автономія університету. Законодавство загалом надає 

університетам Канади значну автономію щодо їх діяльності в частині фінансових 

питань, найму персоналу, стандартів зарахування студентів та вимог до ступенів. 

У документі «Principles of Good Governance» [461] (Принципи належного 

врядування) зазначено, що автономія університетів, поєднана з відповідальністю та 

підзвітністю суспільству є одним із принципів належного врядування (good 

governance), яких дотримується University of Toronto. У документі вказано, що 

питання у сфері розроблення та реалізації стратегії закладу, іміджу та репутації, 

фінансів, капітальних витрат та інфраструктури, менеджменту персоналу, 

управління ризиками, академічну якість є сферою відповідальності закладу. 

Зокрема, повноваженнями Ради університету (Governing Council) відповідно 

до «University of Toronto Act» [369] є такі: 

 встановлювати чисельність, обов’язки та посадові оклади й інші виплати для 

працівників університету та університетського коледжу [369]; 

 здійснювати запозичення під заставу активів університету без схвалення 

Губернатора провінції у сумі, що не перевищує 500 тис. дол. [369]; 

 здійснювати інвестиції у фінансові інструменти відповідно до інвестиційної 

політики університету [462], за розроблення якої відповідає Інвестиційний 

комітет; 

 придбавати, утримувати, продавати, здавати в оренду нерухоме майно [369]; 

 укладати угоди з органами влади або іншими закладами вищої освіти [369]. 

Модель бюджету та фінансування. Процес підготовки бюджету в University 

of Toronto ґрунтований на підході «знизу-вгору», де декани у академічних 

підрозділах розглядають власні бюджети доходів і витрат і приймають рішення на 

місцях. Прийняття рішення про розгляд та затвердження бюджету здійснюється на 

основі проведення економічного обґрунтування, оцінки ризику, врахування 

інтересів університету й провінції. Важливою частиною щорічного бюджетного 

процесу є розгляд бюджету для окремих підрозділів: підрозділів, що надають 

спільні послуги та пов’язаних з ними загальноуніверситетських витрат; 

академічних підрозділів. 
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Після представлення бюджету на розгляд Комітету з планування та бюджету 

(Planning and Budget Committee), Рада університету (Governing Council) затверджує 

бюджет. 

До 2007 р. в University of Toronto діяла модель децентралізованої системи 

бюджетування (responsibility centre budgeting / management, RCB / M) [453]. 

Запровадження такої моделі спрямовано на посилення фінансової дисципліни та 

відповідальності за прийняття рішень через зростання конкуренції у зв’язку із 

наявними фінансовими обмеженнями, включаючи збільшення внутрішніх витрат 

університету, зменшення урядового фінансування та регламентування урядом 

провінції рівня оплати навчання. Мета запровадження цієї моделі бюджетування 

полягала у [453]:  

 трансформації непрозорої моделі, що обмежувала можливості закладу 

контролювати витрати та сприяти підприємницькій діяльності, що генерує 

дохід на більш раціональну та прозору;  

 реформуванні менеджменту університету на основі розвитку академічного 

лідерства.  

Принципами моделі responsibility centre budgeting/management (RCB/M) [168, 

c. 3] є такі: 

 всі витрати та доходи, отримані коледжем, факультетом або ін. академічним 

підрозділом відносяться до цього підрозділу, відображаються у його бюджеті та 

знаходяться під його контролем; 

 створюються стимули та усуваються монополістичні бар’єри, що дозволяють 

кожному академічному підрозділу збільшити дохід та зменшити витрати 

відповідно до власних академічних планів та пріоритетів; 

 усі витрати на адміністративні та обслуговуючі одиниці «накопичуються» та 

відносяться до академічних підрозділів; витрати віднесені на собівартість 

включають накладні та непрямі витрати (наприклад, витрати на утримання відділу 

кадрів); 

 рішення про визначення ціни (вартість навчання) та обсягу (кількість 

зарахованих студентів) делеговані академічним підрозділам; 
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 рішення про оптимальне співвідношення між витратами та доходами 

приймаються академічними одиницями, що встановлюють пріоритети, узгоджують 

плани та бюджети. 

Очікувані результати від впровадження моделі RCB / M передбачали [453]: 

 забезпечення коротко- та середньострокового планування; 

 прозорість розподілу фінансових ресурсів; 

 обмін інформацією між бюджетними підрозділами та центральною 

адміністрацією; 

 можливість здійснювати підприємницьку діяльність на рівні бюджетної 

одиниці, щоб сприяти зростанню та стримуванню витрат; 

 забезпечення фінансової стійкості університету.  

Прикладом ефективного ресурсного менеджменту за використання даної 

моделі в University of Toronto була раціоналізація використання простору, 

ініційовану академічними підрозділами, скорочення дублюючих служб та 

активний моніторинг процесу зарахування студентів [454]. 

Діюча модель бюджету була прийнята в 2007 році на основі рекомендацій 

Робочої групи щодо перегляду підходу до бюджетування [458, c. 52]. Основний 

постулат бюджетної моделі – «процес розподілу бюджету є основним 

інструментом реалізації академічних планів та пріоритетів університету [456, 

c. 37]. Ключовими принципами бюджетної моделі університету є наступні [463]: 

 прозорість (чітке розмежування доходів і витрат за підрозділами); 

 стимулювання (посилення фінансової спроможності університету через 

підвищення ефективності шляхом зростання надходжень і зменшення витрат); 

 задіяння (залучення адміністративного персоналу до процесу бюджетного 

планування, проведення консультацій й оглядів бюджетного моделі та 

формулювання пріоритетів для розподілу ресурсів). 

В основі моделі перебуває методологія розподілу доходів та витрат на 

спільну інфраструктуру для всіх підрозділів. Основна частина бюджету витрат, що 

виділяється на академічний підрозділ, складає його чистий дохід (Net Revenue), 

який дорівнює його питомій вазі у валовому доході університету за вирахуванням 
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частки витрат підрозділу, включаючи його внесок для підтримки студентів та у 

загальноуніверситетський фонд, що має назву «Фонд університету» (University 

Fund) [456]. Фонд є частиною бюджету академічного підрозділу, призначений для 

забезпечення фінансування відповідно до інституційних академічних пріоритетів 

університету. Щороку ректор розподіляє 10% операційного доходу на академічні 

підрозділи на основі їх пріоритетів пріоритети, що визначені під час щорічних 

оглядів бюджету [456]. 

Чистий дохід підрозділу включає надходження за напрямами: освітні 

програми, зарахування студентів, просування по службі через виплату допомоги та 

дослідницька діяльність за рахунок фінансування непрямих витрат на дослідження 

[453]. Інша частина бюджету підрозділу – це асигнування з Фонду університету для 

забезпечення фінансування відповідно до академічних цінностей та пріоритетів 

університету [453]. Процес визначення доходів і витрат на рівні підрозділів був 

розроблений з метою мінімізації адміністративних витрат. Наприклад, облік 

транзакцій не використовується для визначення вартості певної послуги. 

Натомість, визначення доходів та витрат здійснюється на основі показників: 

кількість студентів та викладачів, розмір займаної корисної площі тощо [453]. 

У 2008 році було замінено принцип планування бюджету з фіксованого на 

рухомий (rolling-window planning cycle), що сприяло збалансованості бюджету у 

кожному році бюджетного циклу [456]. Будь-який непогашений накопичений 

дефіцит за попередні роки повинен бути зменшений до нуля до кінця п’ятирічного 

періоду планування.  

Таким чином, бюджетна модель університету [456]:  

 сприяє покращенню інформаційної прозорості для здійснення 

довгострокового планування, прийняття рішень та підзвітності; 

 підвищує прозорість й задіяння всіх зацікавлених сторін – адміністрації, 

викладачів, студентів, співробітників, органів влади; 

 дозволяє виявити можливі ризики з метою покращення ризик-менеджменту 

університету. 
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Зазначимо, що операційний бюджет University of Toronto у 2018-2019 н.р. 

склав 2676 млн. дол. Джерела надходжень університету відповідно до бюджетної 

моделі представлено у табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Надходження від операційної діяльності University of Toronto  

за джерелами у 2018-2019 н.р. та прогнозні значення  

на період п’яти років, млн. дол. [458, c. 54-55] 

Надходження  2018-19 Прогнозовані значення 

Обсяг, 

млн. 

дол. 

Частка, 

% 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Оплата навчання 1671,5 62 1735,4 1831,8 1919,8 2011,0 2095,8 

Урядові гранти 665,0 25 667,8 670,9 675,1 675,1 675,1 

Інвестиційний дохід: 

ендаумент 

63,2 
2 

65,9 67,2 68,3 69,1 69,9 

Інвестиційний дохід: 

інше 

58,4 
2 

67,5 75,1 86,6 88,4 87,4 

Надходження від 

надання послуг, ін. 

дохід 

129,2 

5 

132,0 134,7 137,4 140,2 143,1 

Надходження від 

Canada Research Chair 

Grants 

37,4 

1 

42,5 46,3 45,8 45,0 45,2 

Компенсація 

інституційних витрат 

на дослідження  

50,8 

2 

57,0 57,2 58,0 56,5 55,3 

Усього  2675,5 100 2768,0 2883,1 2990,9 3085,3 3171,8 

 

З табл. 3.4 видно, що найбільшу частку надходжень від операційної 

діяльності університету у 2018-2019 н.р. склали такі джерела як оплата навчання – 

62% (1671,5 млн. дол.). та урядові гранти – 25% (665 млн. дол.). Надходження від 

надання послуг, ін. дохід становили 5% (129,2 млн. дол.), інвестиційний дохід 

(ендаумент) та ін. інвестиційний дохід, компенсація інституційних витрат на 

дослідження склали по 2% (63,2, 58,4, 50,8 млн. дол. відповідно). 

Деталізацію урядових грантів University of Toronto представлено у табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Обсяги урядових грантів та оплати навчання студентів University of Toronto 

за їх видами, млн. дол. [458, c. 54-55] 

Гранти Уряду 2018-19 Прогнозні значення 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Базове фінансування для забезпечення набору студентів (Enrolment Based Funding): 

Базовий операційний грант 

(Core Operating Grant) 

578,2 578,2 578,2 578,2 578,2 578,2 

Грант на зростання кількості 

студентів (Graduate Expansion 

Grant) 

11,0 14,3 17,7 21,8 21,8 21,8 

Результат-орієнтовне фінансування (Performance Based Funding): 

Диференційований грант 

(Differentiation Grant) 

65,2 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 

Цільові гранти (Special Purpose Grants): 

Клінічна освіта (Clinical 

Education) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Стипендія «Ontario Graduate 

Scholarships» 

10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Стипендія «Ontario Trillium 

Scholarships» 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Муніципальний податковий 

грант (субсидія) (Municipal Tax 

Grant) 

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 

Відшкодування витрат на 

навчання іноземних студентів 

(International Student Recovery) 

(12,8) (13,7) (13,9) (13,9) (13,9) (13,9) 

Для студентів із особливими 

потребами 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Оплата навчання (Student Fees) 

На кредитування оплати 

навчання (For-Credit Tuition 

Fees) 

1460,7 1517,0 1608,9 1692,3 1778,8 1858,7 

Продовження навчання/ 

додаткові збори (Continuing / 

Exec.Ed Tuition & Ancillary 

Fees) 

210,8 218,4 222,9 227,5 232,2 237,0 

 

Відповідно до табл. 3.5 структура моделі урядового фінансування 

університету Торонто у 2018-19 н.р. мала вигляд [458, c. 54-55]: 

 87% (589,2 млн. дол.) – базове фінансування для забезпечення набору 

студентів (Enrolment Based Funding): Базовий операційний грант (Core Operating 

Grant), Грант на зростання кількості студентів (Graduate Expansion Grant); 

 10% (65,2 млн. дол.) – результат-орієнтовне фінансування (Performance 
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Based Funding): Диференційований грант (Differentiation Grant); 

 2% (10,6 млн. дол.) – цільові гранти (Special Purpose Grants). 

Фінансова автономія університетів провінції Британська Колумбія 

Формування бюджету університетів. Відповідно до «British Columbia 

University Act» [138] (Закон про університетську систему), розроблення 

операційного бюджету та здійснення капітальних витрат є сферою 

відповідальності Президента університету (ст. 27), який узгоджує проект бюджету 

з відповідним комітетом Сенату університету у процесі підготовки бюджету (ст. 

62, 37) [138]. Рада опікунів університету (Board of Governors) не має права 

затверджувати бюджет за умови перевищення видатків обсягу надходжень та 

прогнозованих доходів університету у цьому фіскальному році без схвалення 

Міністром освіти і Міністром фінансів (ст. 29) [138]. 

Зберігання надлишку. Якщо, за умови певних розбіжностей, університет 

приймає рішення припинити трудові відносини із співробітником, фінансові 

ресурси, призначені для виплати заробітної плати співробітнику університету, за 

вирахуванням фінансової допомоги, яку університет має виплатити працівнику у 

зв’язку із звільненням, вважається боргом університету перед урядом. Ця сума має 

бути повернута уряду, або аналогічна сума, що утримується з гранту Міністерства 

освіти на поточний або наступний фіскальний рік (ст. 30) [138]. 

Можливість здійснювати запозичення. Здійснення запозичень є сферою 

відповідальності Ради опікунів університету, що уповноважена укладати договори 

від імені університету [138]. Університети мають право здійснювати запозичення 

із попереднім погодженням Міністерства освіти і Міністерства фінансів провінції 

з наступною метою [138]:  

 придбання нерухомого майна;  

 будівництво, ремонт, придбання меблів або обладнання. 

Без погодження із Міністерствами університет може отримувати 

короткострокові позики за умови, що заклад отримає заплановані доходи на 

поточний фіскальний рік, тобто є платоспроможним для повернення позики (ст. 58) 

[138].  
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Власність на нерухоме майно. Університети можуть придбавати або 

отримувати як дарування нерухоме майно та володіти ним. Відповідно до умов 

гранту, акту передачі, дарування за попереднього схвалення Міністерства освіти 

університет може (ст. 50) [138]:  

 продавати, передавати, здавати в оренду на термін не більше 99 років; 

 здавати в оренду землю афілійованим коледжам на будь-який термін і на 

будь-яких умовах. 

Здійснення інвестицій. Рішення про здійснення інвестицій приймає Рада 

опікунів університету: «Рада опікунів може інвестувати доступні для цього кошти, 

що належать університету» (ст. 57) [138].  

Таким чином, університети провінції Британська Колумбія мають значну 

фінансову автономію у питаннях підготовки бюджету та здійснення інвестицій. 

Натомість, у питаннях зберігання надлишку і здійснення запозичень автономія їх 

обмежена. 

Здійснений аналіз двох провінцій засвідчив наявність певних відмінностей у 

сфері фінансової автономії. Університети провінції Онтаріо є більш незалежними 

від уряду порівняно з провінцією Британська Колумбія. Наприклад, в Онтаріо діє 

окремий законодавчий акт для Університету Торонто та пропорційно менше членів 

у складі рад університетів, що призначаються урядом на ці посади, університети не 

належать до суб’єктів державної звітності, отримують відносно низьку частку їх 

надходжень у вигляді урядових грантів. Наприклад, в University of Toronto 62% 

надходжень університету складає оплата навчання, 25% – гранти Уряду. 

Розроблення і затвердження бюджетів університетів провінцій здійснюється 

в межах внутрішньої структури університетів. Наприклад, при розробленні 

бюджетної моделі University of Toronto використано децентралізований підхід, 

згідно з яким розроблення бюджету здійснюється на онові підходу «знизу-вгору». 

Такий підхід забезпечує прозорість, чітке розмежування доходів і витрат за 

академічними підрозділами та залучення адміністративного персоналу до процесу 

бюджетного планування, проведення консультацій й оглядів бюджетного моделі та 

формулювання пріоритетів для ефективного розподілу фінансових ресурсів. 
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Університети провінції Онтаріо можуть здійснювати інвестиції у фінансові 

інструменти, а також придбати, утримувати, продавати, здавати в оренду нерухоме 

майно. Автономія у питанні здійснення запозичень є обмеженою.  

Університети Британської Колумбії мають права розпорядження вільними 

фінансовими ресурсами та здійснювати інвестиції, придбавати нерухоме майно, 

однак не можуть зберігати надлишок державного фінансування. Університети 

можуть здійснювати короткострокові запозичення, а для довгострокових 

запозичень та продажу (здачі в оренду) нерухомого майна необхідна згода 

уповноваженого зовнішнього органу провінції. 

Таким чином, система вищої освіти Канади є децентралізованою – 

відповідальність за реалізацію якої покладено на уряди провінцій. Це зумовило 

формування відповідного устрою систем вищої освіти у провінціях та викликів у 

вищій освіті, що пов’язані із відсутністю загальнодержавних механізмів 

оцінювання якості, політики, стандартів і навіть інтегрованих національних систем 

даних. Роль Федерального уряду полягає у непрямому фінансуванні досліджень 

через уповноважені органи та наданні фінансової підтримки студентам у вигляді 

стипендій. 

Кожна провінція має відповідне законодавче забезпечення вищої освіти у 

вигляді загальних законів про вищу освіту, університетський сектор або 

законодавчі акти деяких університетів, а також модель фінансування та систему 

фінансового обліку й звітності в частині контролю уряду за діяльністю 

університетів. Уряди провінцій уповноважені надавати гранти у вигляді субсидій, 

у т. ч. на фінансову підтримку студентів та встановлювати рівень оплати навчання 

в університетах для національних студентів. 

У фінансуванні університетів на рівні провінції акцентовано на результатах 

їх діяльності через запровадження елементу результат-орієнтованого фінансування 

у вигляді двосторонніх Стратегічних мандатних угод про результати діяльності 

університетів. Угоди спрямовані на визначення ролі університетів у системі вищої 

освіти, забезпечення фінансової стійкості та конкурентоспроможності 

університетів на основі інституційних переваг.  
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На інституційному рівні корпоративний статус університетів надає широкі 

майнові повноваження, зокрема University of Toronto в особі Ради має право 

здійснювати запозичення й інвестування; придбати, продавати, здавати в оренду 

нерухоме майно; встановлювати чисельність, обов'язки та посадові оклади й інші 

виплати для працівників університету; укладати угоди з органами влади або 

іншими закладами вищої освіти.  

 

3.2. Різноманітність моделей фінансування вищої освіти та фінансової 

автономії університетів у розвинутих країнах Європи: Велика Британія, 

Франція, Фінляндія 

 

Нова модель фінансування університетів Великої Британії 

Звернення до досвіду Великої Британії у сфері регулювання, фінансування 

вищої освіти та фінансової автономії університетів пояснюється наступними 

чинниками.  

По-перше, у 2017 році у Великій Британії був прийнятий новий закон «Higher 

Education and Research Act 2017» [250] (Закон «Про вищу освіту і дослідження» 

2017 р.), який спричинив низку змін. Зокрема, було визначено категорії (статуси) 

закладів вищої освіти, що передбачають можливість отримання / неотримання 

закладами урядового фінансування, а також встановлювати розмір оплати 

навчання студентів на базовому або вищому рівні.  

По-друге, унаслідок прийняття Закону було знято обмеження урядового 

контролю кількості студентів у закладах вищої освіти. Однак залишилась вимога 

щодо підтримки університетського статусу закладу вищої освіти забезпечити 

закладами не менше 55% студентів очної форми навчання. Наслідком таких змін 

стало зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти та розвиток 

конкуренції.  

По-третє, значною є частка витрат на вищу освіту, що складає майже 2% ВВП 

(із державних джерел – 0,7% ВВП, із приватних джерел – 1,3% ВВП) та перевищує 

середнє значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) та ЄС (1,35% ВВП) [360, c. 278].  
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Базові показники, що характеризують вищу освіту Великої Британії є такими:  

 витрати на вищу освіту (за паритетом купівельної спроможності) – 1650,9 

млн. євро [212]; 

 витрати на вищу освіту – 2% ВВП [358, c. 266-267], з них із державних 

джерел – 0,7% ВВП [358, c. 266-267]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, c. 

264] – 23771,5 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 16 [213; 361]; 

 рівень фінансової автономії університетів – 89% [386]. 

Кількість та типи закладів вищої освіти 

У 2016-2017 рр. у Великій Британії діяло 162 заклади вищої освіти, з них 108 

університети [345, c. 15]. За даними видання «The economic impact of UK 

universities, 2014-15» (Економічний вплив університетів Великої Британії) 2017 р. 

[373] у 2014-2015 рр. внесок університетського сектору Великої Британії в 

економіку склав 21,5 млн. фунтів стерлінгів або 1,2% ВВП та 95 млн. фунтів 

стерлінгів валового випуску в економіці. Сектор вищої освіти забезпечує 940 тис. 

робочих місць у Великій Британії та містить чотири системи вищої освіти: Англії, 

Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу. 

У Великій Британії заклади вищої освіти умовно розподілено на дві групи 

[226]: 

 «Pre-1992 universities» заклади вищої освіти, що отримали статус 

університету до 1992 року;  

 «Post-1992 universities», заклади вищої освіти, що отримали статус 

університету після 1992 року.  

До першої групи відносять заклади вищої освіти, що отримали статус 

університету відповідно до Royal Charter (Королівського указу). За цих умов статут 

університету є його конституцією. Наявна також незначна кількість таких 

університетів, що створені спеціальними Acts of Parliament (Актами Парламенту).  

До другої групи відносять заклади вищої освіти, що отримали статус 

університету після 1992 р. Вони були створені як корпорації у сфері вищої освіти 
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відповідно до «Education Reform Act 1988» (Закон «Про освітню реформу» 1988 р.) 

[190] із змінами, внесеними «Further and Higher Education Act» 1992 (Законом «Про 

подальшу та вищу освіту» 1992 р.) [238]. Такі університети функціонують 

відповідно до документів «Instrument of Government» (Інструмент Уряду) та 

«Articles of Government» (Статті Уряду).  

Законодавче забезпечення у сфері вищої освіти на національному рівні 

включає такі ключові документи: 

 Education Reform Act 1988 (Закон «Про освітню реформу» 1988 р.) [190]; 

 Further and Higher Education Act 1992 (Закон «Про подальшу та вищу освіту» 

1992 р.) [238], згідно з яким створено єдиний сектор вищої освіти для закладів, що 

отримують державне фінансування; 

 Teaching and Higher Education Act 1998 (Закон «Про викладання та вищу 

освіту 1998 р.) [411];  

 Higher Education Act 2004 (Закон «Про вищу освіту» 2004 р.) [249], за яким 

закладам вищої освіти дозволено встановлювати диференційовану оплату 

навчання студентів; 

 Higher Education and Research Act 2017 (Закон «Про вищу освіту і 

дослідження» 2017 р.) [250], що передбачає створення спеціального органу, який є 

новим ринковим регулятором у сфері вищої освіти Англії – Office for Students, OfS 

[367] (Управління у справах студентів) замість Higher Education Funding Council for 

England, HEFCE [251] (Ради з фінансування закладів вищої освіти), а також UK 

Research and Innovation [431] (Рада з досліджень та інновацій), що має функції 

регулювання та здійснюватиме фінансування досліджень. 

Регулювання вищої освіти – національний рівень 

У Великій Британії існують чотири системи вищої освіти. Загальна 

відповідальність за систему освіти покладена на Department for Education [178] 

(Департамент освіти) в Англії, Department of Education [180] (Департамент освіти) 

у Північній Ірландії, Scottish Government [396] (Уряд Шотландії) у Шотландії, 

Welsh Government [470] (Уряд Уельса) в Уельсі. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/8/contents
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Розглянемо детальніше специфіку управління вищої освіти на прикладі 

Англії. Зазначимо, що в Англії на відміну від Шотландії та Уельсу немає окремого 

уряду. Відтак, у Англії діє національне законодавство. 

Політика у сфері вищої освіти Англії відноситься до компетенції Minister of 

State for Universities, Science, Research and Innovation (Міністра з питань 

університетів, науки, досліджень й інновацій), що відповідає за Департамент освіти 

та Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS [429] (Департамент 

бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії). Департамент освіти є 

координуючим органом, який не відповідає безпосередньо за діяльність кожного 

університету і його фінансову стійкість. 

Відповідно до «Higher Education and Research Act 2017» було створено 

регулюючий орган у сфері вищої освіті Англії – Office for Students, OfS [367] 

(Управління у справах студентів) замість Higher Education Funding Council for 

England, HEFCE (Ради з фінансування закладів вищої освіти).  

Згідно із ч. 1, ст. 2 «Higher Education and Research Act 2017» [250] до 

загальних обов’язків Office for Students відносять [250, c. 1-2]: 

 захист інституціональної автономії закладів вищої освіти; 

 підвищення якості, розширення вибору й можливостей для студентів у 

наданні вищої освіти закладами вищої освіти; 

 заохочення конкуренції між закладами вищої освіти у зв’язку з наданням 

вищої освіти, за умови, що конкуренція здійснюється у інтересах і з 

урахуванням вигід для студентів й роботодавців, що є результатом 

співпраці між такими закладами; 

 забезпечення «value for money», тобто ефективності витрат 

(співвідношення витрат і ресурсів) під час надання вищої освіти закладами 

вищої освіти;  

 забезпечення рівних можливостей у зв'язку з доступом до вищої освіти; 

 результативне, ефективне та економічне використання ресурсів OfS;  
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 врахування принципів найкращих практик у сфері регулювання: 

прозорість, підзвітність, пропорційність і послідовність, цільовий 

характер». 

Основними функціями Office for Students є такі [366, c. 8-9]: 

 регулювання через створення реєстру закладів вищої освіти, встановлення 

умов реєстрації та застосування цих умов до закладів на основі підходу, 

що ґрунтується на оцінюванні ризику; 

 забезпечення оцінювання якості вищої освіти і застосування «Teaching 

Excellence and Student Outcomes Framework, TEF» [412] (Програма 

досконалості викладання та успішності студентів); 

 покращення можливостей доступу до вищої освіти; 

 повноваження надавати субсидії, кредити та інші види фінансування для 

зареєстрованих закладів вищої освіти. 

Відповідно до «Higher Education and Research Act 2017» запроваджено новий 

підхід до регулювання у сфері вищої освіти, що полягає у визначенні таких 

категорій (статусів) закладів вищої освіти [177, c. 24-25]: 

 Registered (зареєстрований, «базовий») – статус закладів без можливості 

отримання державного фінансування. Для таких закладів обов’язковою є співпраця 

з Office of the Independent Adjudicator, OIA (Управління незалежного 

ад’юдикатора), що є незалежним органом із розгляду студентських скарг на 

заклади вищої освіти, з метою забезпечити певний ступінь довіри студентів до 

таких закладів. 

 Approved («затверджений») – статус закладів, що передбачає можливість 

одержувати державне фінансування. Вимогою до отримання такого статусу є 

підтвердження закладом значного рівня фінансової стійкості, врядування та якості 

надання освітніх послуг. Цей статус дозволяє закладу встановлювати розмір оплати 

навчання за рік на базовому рівні (6 тис. фунтів стерлінгів) з урахуванням 

підвищення рівня інфляції. 

 Approved (fee cap) («затверджений» (з верхнею межею)) – статус закладів, 

що передбачає можливість одержувати державне фінансування і фінансування 



149 

досліджень від Ради з досліджень та інновацій. Такий статус дозволяє закладу 

встановлювати розмір оплати навчання за рік на базовому рівні (6 тис. фунтів 

стерлінгів) або вищому рівні (9 тис. фунтів стерлінгів) з урахуванням підвищення 

рівня інфляції. Вимогою до отримання такого статусу є підтвердження закладом 

високого рівня фінансової стійкості, врядування та якості надання освітніх послуг. 

Фінансування закладів вищої освіти – національний рівень 

З метою забезпечення інституційної автономії закладів вищої освіти «Higher 

Education and Research Act 2017» надає повноваження Minister of State for 

Universities, Science, Research and Innovation виділяти фінансові ресурси у вигляді 

грантів на Office for Students, а також встановлювати терміни та умови розподілу 

таких грантів Office for Students серед університетів. 

Зокрема, розділ 39 Закону під назвою «Financial support for registered higher 

education providers» [250] (Фінансова підтримка зареєстрованих закладів / 

провайдерів вищої освіти), присвячений питанню фінансування та містить наступні 

положення [250, c. 25]: 

«1. OfS може надавати гранти, позики або інші платежі керівному органу 

відповідного закладу (провайдеру) вищої освіти стосовно витрат, понесених або які 

будуть понесені закладом (провайдером) вищої освіти або відповідною пов’язаною 

установою з метою: надання закладом (провайдером) послуг освіти та здійснення 

іншої діяльності, яку його керівний орган вважає необхідною або бажаною з 

освітньою метою. 

2. OfS може надавати субсидії, позики чи інші платежі будь-якій особі для 

покриття витрат, понесених або які будуть понесені особою при наданні освітніх 

послуг відповідними закладами (провайдерами) вищої освіти, які отримують 

фінансову підтримку відповідно до підпункту 1». 

Розділ 41 цього Закону містить інформацію щодо умов фінансової підтримки 

[250, c. 26]: 

 «дозволити OfS вимагати відшкодування (повністю або частково) сум, 

сплачених OfS, якщо не виконується будь-яка з умов, за якими виплачувались такі 

суми; 
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 вимагати виплати відсотків за будь-який період, упродовж якого сума, що 

належить OfS у відповідності до будь-якої із умов, залишається невиплаченою; 

 вимагати від особи, якій виплачено грошові суми, надати OfS будь-яку 

інформацією з метою виконання його функцій». 

Згідно з документом «Guide to funding 2018-19 How the Office for Students 

allocates money to higher education providers» (Посібник з фінансування 2018-19 рр. 

Способи розподілу коштів Управлінням у справах студентів (OfS) на заклади вищої 

освіти) [364, c. 3], джерелами державного фінансування вищої освіти є наступні: 

 гранти закладам вищої освіти, що надає Office for Students за рахунок: 

студентських внесків (tuition fee), тобто оплати навчання; кредитів на утримання 

(maintenance loans); грантів на підтримку студентів (maintenance grants), що 

надаються Урядом через державну організацію Student Loans Company, SLC [409] 

(Компанія із надання кредитів студентам);  

 гранти для закладів вищої освіти та стипендії для студентів від інших 

державних органів, таких як Рада з Досліджень та інновацій і Department of Health 

and Social Care [181] (Департамент охорони здоров’я і соціального забезпечення). 

Вищезазначені гранти надаються у формі субсидій і не повністю покривають 

витрати на фінансування діяльності з викладання та пов’язаної з нею діяльності. 

Причому, лише частину номінальної вартості кредитів на навчання та утримання 

вважають державними витратами. Ця складова субсидії розглядається як постійні 

витрати по кредиту для платника податків і розраховується як номінальна вартість 

кредитів, наданих впродовж одного року, за вирахуванням дисконтованої або 

поточної вартості майбутніх виплат за системою обліку і бюджетування ресурсів 

(resource accounting and budgeting, RAB) у державному секторі. Це безповоротна 

сума фінансових ресурсів, що надані студентам, виражається у вигляді процентної 

ставки (частка вартості кредитів, RAB плата). Складова субсидії таких кредитів 

класифікується як фінансова операція і не входить до показника державних витрат 

на послуги Уряду, отже і не враховує фіскальний дефіцит. Проте RAB ставка 

оцінюється і публікується у звітах Уряду та Office for Budget Responsibility [362] 
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(Управління з питань бюджетної відповідальності). Загальна номінальна вартість 

кредитів враховується у показнику державного боргу [263]. 

Office for Students здійснює розподіл обсягу фінансових ресурсів між 

закладами вищої освіти за методом «funding formulae» (формула фінансування) що 

враховує певні показники для кожного закладу вищої освіти, включаючи кількість 

і тип студентів; предмети, які викладаються; відмінності витрат за різними видами 

діяльності.  

До складових щорічного гранту, що надає Office for Students відносять 

виділення фінансових ресурсів на [364, c. 3]:  

 викладання (recurrent teaching grant);  

 діяльність з обміну знаннями (knowledge exchange);  

 національні потреби та регуляторні ініціативи (funding for national facilities 

and regulatory initiatives); 

 капітальне фінансування викладацької діяльності (інфраструктури) 

(capital funding for teaching). 

До складових елементів гранту на викладання (recurrent teaching grant) 

відносять [364, c. 13]: 

 фінансування предметів із значними витратами (high-cost subject funding); 

 цільові асигнування (targeted allocations); 

 фінансування National Collaborative Outreach Programme, NCOP [346] 

(Національної програми співпраці). 

На фінансування предметів із значними витратами (high-cost subject funding) 

передбачено більше ніж половину обсягу фінансування діяльності з викладання, 

що розраховується за формулою шляхом добутку наступних показників [364, c. 14]: 

 кількість студентів у еквіваленті повної зайнятості у кожній ціновій групі; 

 рівень фінансування за кожною ціновою групою; 

 поправочний коефіцієнт (scaling factor) для відповідності, що загальна 

сума виділених фінансових ресурсів не перевищує бюджет. 

Рівень фінансування у секторі вищої освіти визначаються шляхом розподілу 

предметів за ціновими групами у залежності від характеристик і пов’язаних з ними 
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витрат на навчання, наприклад, вартість курсу фізики вище, ніж вартість вивчення 

географії або бізнесу.  

У 2018-2019 рр. для кожної цінової групи предметів (A, B, C1, C2, D) 

встановлено Scaling factor – 1,01 та рівень фінансування з урахуванням останнього 

та без нього [364, c. 16]: 

 група А – 10 тис. / 10,1 тис. фунтів стерлінгів; 

 група В – 1,5 тис. / 1,515 тис. фунтів стерлінгів; 

 група С1 – 250 / 252,5 фунтів стерлінгів, 

 група С2, D – 0.  

Цільові асигнування (targeted allocations) відображають особливі додаткові 

витрати, що впливають на певні категорії студентів. Наприклад, більші витрати 

пов’язані зі студентами, які навчаються у Лондоні, або студентами з особливими 

потребами. Асигнування фінансових ресурсів здійснюється за такими напрямами 

[364, c. 18]: 

 премії студентам, що мають високі досягнення у навчанні (очної та 

заочної форми навчання); 

 премії студентам з особливими потребами; 

 Еrasmus+ і міжнародні навчальні програми; 

 фінансування студентів, які навчаються у Лондоні та ін. 

Щодо фінансування National Collaborative Outreach Programme, NCOP 

(Національної програми співпраці) [346]. Мета програми: 

 удвічі збільшити частку молодих людей з неблагополучних сімей у вищій 

освіті до 2020 року;  

 збільшити на 20 % кількість студентів, які належать до етнічних меншин 

у закладах вищої освіти. Обсяг фінансування програми у 2018-2019 рр. 

склав 60 млн. фунтів стерлінгів. 

Капітальне фінансування надається у вигляді грантів на капітальні проекти 

такі як «Jisc» (забезпечує для університетів Великої Британії цифрову 

інфраструктуру та послуги, такі як супершвидкісна мережа Janet Network) та на 

діяльність з обміну досвідом та результатами (Evidence and Impact Exchange), для 
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Innovation Challenge Fund [179] (Інноваційний фонд) з метою підтримки розробки і 

впровадження інноваційних технологій [364, c. 25]. 

Фінансування обміну знаннями (knowledge exchange funding) здійснюється 

через UK Research and Innovation. Значна частина обсягу фінансових ресурсів 

надається Департаментом бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії 

безпосередньо UK Research and Innovation і складає 47 млн. фунтів стерлінгів з 

бюджету грантів на викладання OfS [364, c. 6].  

OfS узгоджує метод розподілу і механізми моніторингу з Радою досліджень 

та інновацій. Фінансування обміну знаннями надається тільки закладам вищої 

освіти, а розподіл фінансування на основі формули ґрунтується на інформаційних 

даних про доходи, отримані закладами вищої освіти від користувачів (підприємств, 

послуг державного сектора, спільноти та громадськості). 

Наприклад, у 2018-19 н.р., загальна сума гранту OfS склала 1538 млн. фунтів 

стерлінгів, у тому числі [365]:  

 1,290 млн. фунтів стерлінгів у формі щорічного гранту на викладання 

(teaching grant);  

 47 млн. фунтів стерлінгів на діяльність з обміну знаннями (knowledge 

exchange);  

 51 млн. фунтів стерлінгів на національні потреби та регуляторні 

ініціативи; 

 150 млн. фунтів стерлінгів на капітальне фінансування викладацької 

діяльності. 

Умови фінансування відображають відповідальність OfS за надання гарантій 

перед Парламентом щодо: 

 цільового характеру використання отриманих фінансових ресурсів; 

 ефективності ризик-менеджменту, контролю та врядування у секторі 

вищої освіти;  

 ефективності використання фінансових ресурсів (value for money). 
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Заклади вищої освіти мають певну свободу дій щодо внутрішнього розподілу 

отриманого фінансування, за винятком цільового фінансування (наприклад, для 

капітальних проектів).  

Умови фінансування включають наступні вимоги до закладів вищої освіти 

[365]: 

 подання звітів щодо моніторингу використання деяких грантів OfS, заходів 

сприяння справедливому доступу студентів до вищої освіти та їх успішності; 

 дотримання встановлених лімітів оплати навчання та умов угод про доступ 

до вищої освіти, що узгоджені з OfS.  

Наприклад, реформування системи фінансування вищої освіти Англії 

здійснювалось за такими етапами (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Етапи реформування системи фінансування 

вищої освіти Англії [128, c. 65] 

З рис. 3.3 можемо бачити, що у результаті реформування системи 

фінансування вищої освіти Англії відбулось зменшення використання грантів 

(субсидій) та зростання вагомості кредитів. Наявна тенденція до зростання рівня 

оплати навчання з 1 тис. фунтів стерлінгів у 1998 р. до 9250 фунтів стерлінгів на 

рік.  

Фінансова автономія університетів: національний рівень 

Можливість встановлювати плату за навчання. У Законі «Higher Education 

and Research Act 2017» міститься положення щодо встановлення розміру ліміту 

 розмір оплати навчання склав 1 тис. фунтів стерлінгів на рік; 

 відсутність кредитів на оплату навчання за наявності пільг на оплату навчання для 

малозабезпечених верств населення 

 відсутність змін у розмірі грантів на викладання 

 реформа сприяла збільшенню ресурсної бази університетів 

 запроваджено кредити на утримання (maintenance loans)  

 відмінені гранти на утримання (maintenance grants) 

1998 – запровадження 

студентських 

фінансових внесків 

як оплати навчання 

(tuition fees) 

 

 запроваджено кредити на оплату навчання (tuition fee loans) 

 відсутність змін у розмірі грантів на викладання 

 запроваджено гранти на утримання (maintenance grants) 

2006 – збільшення 
розміру оплати 

навчання (tuition fees) 
до 3 тис. фунтів 

стерлінгів на рік  

 поширення кредитів на оплату навчання (tuition fee loans) 
 зростання порогового значення погашення кредитів (Repayment threshold) з 15 тис. до 
21 тис. фунтів стерлінгів на рік 
 позитивні реальні відсоткові ставки за кредитами, запроваджені як RPI + 3% під час 
навчання і RPI + 0–3% після завершення навчання (залежно від доходу) 
 скорочення грантів на навчання, надання грантів лише для предметів із значними 
витратами «high-cost» (більше ніж 7,5 тис. фунтів стерлінгів на рік) 
 реформа зменшила витрати для уряду і збільшила ресурси, доступні для університетів 
 впровадження Національної програми стипендій (National Scholarship Programme) для 
підтримки малозабезпечених студентів, яку буде відмінено у 2015–16 рр. 

2012 – збільшення 

розміру оплати 

навчання (tuition fees) 

до 9 тис. фунтів 

стерлінгів на рік 

 гранти на утримання (мaintenance grants) скасовано і замінено додатковими кредитами  
 порогове значення погашення кредитів (Repayment threshold) заморожено в грошовому 
еквіваленті терміном на п’ять років  
 зниження на 4,4% у реальних цінах (реальному вираженні) оплати навчання (tuition 
fees), що була зафіксована в грошовому еквіваленті у 2012 р.  
 зниження ставки дисконтування при оцінці погашення студентського кредиту з 2,2% 
до 0,7% 

2016 – різні реформи 

 скасування грантів на утримання та збільшення кредитів на утримання 

 збільшення розміру оплати навчання (tuition fees) до 9250 фунтів стерлінгів на рік  

 запровадження програми Teaching Excellence Framework для визначення університетів, 

що мають право підвищувати розмір плати за навчання 

 посилення конкуренції у сфері вищої освіти 

 відкриття доступу до системи вищої освіти новим закладам і створення нового 
регулятору Office for Students 

 збільшення порогового значення погашення кредитів (Repayment threshold) з 21 тис. до 

25 тис. фунтів стерлінгів на рік 

2017 – збільшення 

розміру оплати 

навчання (tuition fees) 

у зв’язку з інфляцією 
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оплати навчання студентів залежно від того чи має заклад вищої освіти «Аccess and 

Рarticipation plan» [250, c. 90] (Угоду про доступ і план участі студентів). У цьому 

документі міститься такі складові:  

 загальна інформація про заклад; 

 оцінювання поточних результативних показників; 

 цілі та стратегія діяльності закладу; 

 доступ та успішність студентів; 

 надання інформації студентам. 

У Законі визначено три рівні лімітів [250, c. 21]: 

 вищий обсяг, що збільшуватиме оплату навчання в розмірі, що не 

перевищує необхідний рівень, передбачений планом для відповідного курсу та за 

відповідний академічний рік; 

 обсяг суб-рівня (проміжний), визначений Minister of State for Universities, 

Science, Research and Innovation (Міністром з питань університетів, науки, 

досліджень й інновацій), що не перевищує вищий або мінімальний обсяг; 

 мінімальний обсяг, який визначено Minister of State for Universities, Science, 

Research and Innovation (Міністром з питань університетів, науки, досліджень й 

інновацій). 

Заклади вищої освіти, що отримують фінансування від OfS та бажають 

встановлювати плату за навчання студентів вищого розміру, ніж дозволено 

законодавством, мають узгодити з OfS «Аccess agreement» (Угоду про доступ). У 

цьому документі міститься такі складові [250, c. 90]:  

 ліміти плати за навчання, що встановлені закладом;  

 напрями заохочення і підтримки доступу, успішності й прогресу 

студентів; вартість навчання;  

 цілі закладу;  

 моніторинг та оцінювання угод; 
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 напрями розповсюдження інформації студентам щодо фінансової 

підтримки (наприклад, відмови від плати або стипендії), що пропонує 

заклад вищої освіти.  

Заклади вищої освіти, що не мають цього документу можуть встановлювати 

рівень оплати навчання за рік у розмірі 6тис. фунтів стерлінгів [437, c. 3]. 

Зразки документів закладів вищої освіти, а саме: Аccess and participation plan 

(Угоди про доступ і план участі студентів) та Аccess agreement (Угоди про доступ) 

розміщені за відповідним посиланням [397]. 

Якщо заклади вищої освіти мають обмеження на встановлення рівня оплати 

навчання, то граничний розмір оплати навчання визначається такими умовами 

[177, c. 50; 368]: 

 тип закладу вищої освіти (отримує чи не отримує фінансування від OfS, де 

студент здобуває вищу освіту. Оскільки регулювання розміру оплати навчання є 

умовою надання гранту OfS. За умови наявності надмірних розмірів зборів, грант 

може бути зменшений; 

 рік навчання (повна, часткова зайнятість); 

 отримання відзнаки закладом за «Teaching Excellence and Student Outcomes 

Framework, TEF» [412] (Програма досконалості викладання та успішності 

студентів). Заклади вищої освіти, що у 2017/18 рр. та 2018/19 рр. отримали відзнаку 

TEF, можуть встановлювати оплату навчання за рік з урахуванням підвищення 

рівня інфляції на базовому (6165 фунтів стерлінгів) чи вищому рівні (9250 фунтів 

стерлінгів); для інших закладів вищої освіти – 6тис. / 9 тис. фунтів стерлінгів 

базовий та вищий рівень відповідно. 

Фінансова підтримка студентів. Деякі студенти мають право на допомогу у 

оплаті навчання в залежності від їх власного доходу, доходу їх батьків, сім’ї, 

причому студент повинен проживати у країнах Європи не менше трьох років до 

початку навчання в університеті [137]. Погашення кредиту здійснюється 

наступним чином: випускники, які завершили навчання і стали 

високооплачуваними фахівцями, будуть погашати кредит на навчання за більш 

високими відсотковими ставками [137]. 
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Лише студенти, які проживають у Великій Британії, є її резидентами 

впродовж принаймні трьох років, мають право на кредити на утримання 

(maintenance loans) для покриття витрат на проживання. Такий кредит є гібридним 

видом кредиту і податку, оскільки, на відміну від традиційного кредиту, погашення 

базується на прибутках позичальника, а будь-який непогашений залишок 

списується через 30 років [137]. 

За прогнозами Уряду Великої Британії, загальна вартість нових кредитів для 

студентів у Великій Британії зросте з 14,9 млрд. фунтів стерлінгів у 2017-18 роках 

до 19,7 млрд. фунтів стерлінгів у 2022-23 рр. Це збільшення зумовлене заміною 

грантів на кредити, а також запровадженням кредитів на покриття витрат на 

утримання для студентів заочної форми навчання, кредитів на навчання на 

магістерських та докторських програмах та заміни соціальних стипендій на 

кредити [137, c. 11]. 

Випускники будуть звільнені від виплати кредиту на навчання доки їх доходи 

не досягнуть 21 тис. фунтів стерлінгів у рік. Далі вони погашатимуть кредити 

Student Loans Company за процентною ставкою 9% від доходу вище 21 тис. фунтів 

стерлінгів. Після закінчення навчання, відсотки нараховуються на кредит за 

різними ставками відповідно до доходів студентів. Для студентів, які заробляють 

21 тис. фунтів стерлінгів або менше, відсоток встановлюється на рівні інфляції, що 

вимірюється Індексом роздрібних цін (RPI). Процентні ставки далі зростають за 

диференційованою шкалою до максимальної ставки RPI + 3% для тих осів, які 

заробляють 41 тис. фунтів стерлінгів або більше. Для 2017/18 рр. максимальна 

процентна ставка склала 6,1% [137, c. 4]. 

Управління витратами закладів вищої освіти. Важливого значення для 

забезпечення фінансової автономії, крім диверсифікації джерел надходжень, має 

управління витратами та забезпечення підзвітності й прозорості економічної 

діяльності університету. У Великій Британії розроблений «Transparent Approach to 

Costing, TRAC» [423; 424] (Прозорий підхід до калькуляції) на основі методики 

оцінювання витрат за видами діяльності. TRAC є системою калькуляції витрат на 

основі видів діяльності, а також першим міжгалузевим підходом щодо визначення 
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повної вартості результатів ключових видів діяльності закладів освіти, а саме: 

викладання (Teaching) (фінансування з державних та недержавних джерел), 

дослідження (Research) (за видами дослідницької діяльності), інші (комерційна 

діяльність, конференції) [424]. 

У закладах вищої освіти Великої Британії TRAC запроваджувався поступово 

впродовж 1999-2000 рр. відповідно до урядових вимог щодо підвищення 

прозорості та підзвітності використання державних коштів перед органами 

фінансування вищої освіти і науково-дослідними радами.  

TRAC був розроблений e результаті роботи Joint Costing and Pricing Steering 

Group [268] (Об’єднаної керівної групи з калькуляції і ціноутворення) і 

представлений після появи документа під назвою «Transparency Review» у 1999 р. 

Це урядове дослідження з питань політики, що проводилось Science and Engineering 

Base Co-ordinating Committee (Координаційним комітетом з науково-технічної 

бази) [423]. 

Первинною метою розроблення TRAC для всіх закладів вищої освіти було 

запровадження процесів калькуляції та ціноутворення з метою прийняття 

фінансових і академічних рішень. Через формування і врахування у фінансовій 

стратегії та управлінському процесі розроблення TRAC спрямовано на 

забезпечення в довгостроковій перспективі фінансової стійкості діяльності 

закладів вищої освіти та відповідності вимогам підзвітності органів фінансування 

вищої освіти. 

Додатковою метою розробки TRAC є забезпечити здатність закладів вищої 

освіти лише [276]:  

 визначати повні економічні витрати своєї діяльності на відповідному рівні 

прийняття управлінських рішень;  

 встановлювати ціни на свою діяльність з використанням або ринкового 

ціноутворення (з урахуванням ринків, клієнтів, конкуренції і ризиків) або 

ціноутворення на основі витрат. 

У п. 75, 76 документа під назвою «Model financial memorandum between 

HEFCE and institutions» (Модель фінансового меморандуму між HEFCE та 
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інституціями, що їх фінансує) [247, c. 16] 2006 р., зазначено: «Інституції (освітні 

заклади) мають знати і розуміти всі економічні витрати своєї діяльності, що має 

бути враховано у процесі прийняття управлінських рішень. Установи мають 

прагнути відновити повні економічні витрати своєї діяльності, незалежно від того 

як визначається ціна на основі повних економічних витрат або ринкових умов» 

[247, c. 16].  

Відповідно до вище зазначеного було розроблено і запроваджено full 

economic costing, FEC (підхід повної економічної калькуляції вартості). Full 

economic costs (Повні економічні витрати) включають прямі витрати плюс частку 

допоміжних (експлуатаційних) витрат, а також коригування на стійкість, що 

відображають вартість відновлення інфраструктури установи і віддачу, необхідну 

для фінансування та інвестицій [424].  

TRAC передбачає розрахунок повних витрат діяльності закладу вищої освіти 

шляхом вилучення доходів і витрат з річних звітів і додавання двох «коефіцієнтів 

коригування витрат» [424]. Коефіцієнт корегування для інфраструктури уточнює 

амортизаційні відрахування будівель (на основі первісної вартості або вартісної 

оцінки у фінансовій звітності) відповідно до страхової суми відшкодування 

вартості відновлення, щоб краще відображати всі витрати на утримання існуючої 

інфраструктури [424]. Заклади вищої освіти, які переоцінюють вартість будівель, 

мають високі витрати на технічне обслуговування, як правило, мають більш 

низький infrastructure adjustment (коефіцієнт коригування для інфраструктури) 

[424]. Заклади вищої освіти, які вказують вартість будівель на основі історичної 

вартості, як правило, мають більш високий коефіцієнт коригування для 

інфраструктури. Інше коригування стосується return on financing and investment, 

RFI (віддачі від фінансування та інвестицій), призначене для покриття надлишків, 

необхідних для відновлення і розвитку майбутнього виробничого потенціалу, 

включаючи як фізичну, так і людську інфраструктуру, а також витрат на залучення 

і обслуговування короткострокових позик [424]. Коефіцієнт RFI розраховується як 

відсоток активів і відсоток витрат за вирахуванням фактичних витрат на 

фінансування [424]. 
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TRAC включає такі складові [423]: 

Annual TRAC Reporting: звітність щодо повних економічних витрат від 

діяльності викладання, наукових досліджень та інших (подання до 31 січня 

кожного року за навчальний рік, що закінчився 31 липня). 

TRAC fEC for Research project costing для розрахунку витрат на дослідницькі 

проекти: методологія прогнозування повних економічних витрат на дослідницькі 

проекти для ціноутворення на основі витрат для науково-дослідницьких рад. 

Заклади вищої освіти мають прогнозувати прямі витрати по проекту, а також 

враховувати непрямі витрати і ціни на нерухомість в академічному еквіваленті 

повної зайнятості (academic full time equivalent) для отримання повної економічної 

вартості проекту на стадії подачі заявки.  

TRAC for Teaching: національна система калькуляції витрат на викладання у 

закладах вищої освіти. Дані отримують на основі інформації про витрати з 

фінансової звітності, складають у вигляді окремого звіту, що має бути поданий до 

28 лютого кожного року за навчальний рік, що закінчився 31 липня, з остаточним 

підтвердженням необхідних даних до середини квітня. 

Досвід впровадження системи повного обліку витрат у Великій Британії 

засвідчує, що даний підхід має свої переваги як для університетів, так і для 

національних урядів. На цьому акцентовано в аналітичному звіті «Financially 

Sustainable Universities Full Costing: Progress and Practice» (Фінансово стійкі 

університети. Система повного обліку витрат: практика і прогрес) 2013 р. [205, с. 

13]. До переваг для університетів віднесено [205, с. 13]:  

 більш системний підхід до аналізу діяльності та витрат та ефективний 

внутрішній розподіл ресурсів;  

 підвищення якості стратегічних рішень на основі кращого розуміння 

інвестиційних рішень;  

 можливості бенчмаркінгу у секторі та розширення переговорних 

можливостей щодо ціноутворення.  

Це сприяє більш повному відшкодуванню проектних витрат і забезпеченню 

фінансової стійкості університетів. 
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У звіті наголошено на важливості системи повного обліку витрат на 

національному та європейському рівнях з метою обґрунтування обсягу державних 

видатків на розвиток вищої освіти. Зокрема, вказано: що «вона створює довіру між 

урядом, фінансовими установами та університетами і згладжує перехід до 

інституційної автономії, полегшує обґрунтований розподіл національного 

державного бюджету, тому що університети можуть надійно і аргументовано 

довести власні потреби» [205, c. 11]. 

За даними звіту «University Autonomy in Europe III: Country profiles» [210] 

(Автономія університетів у Європі ІІІ: Огляд країн) 2017 р. рівень фінансової 

автономії університетів у Великій Британії склав 89% (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Показники фінансової автономії університетів Великої Британії  

у 2017 р. [210] 

Показники Зміст Значення 

Термін  

та тип 

державного 

фінансування 

Термін державного 

фінансування 

один рік 60% 

Тип державного 

фінансування 

блоковий грант і немає ніяких 

обмежень на розподіл 

фінансування 

100% 

Можливість утримувати надлишкові кошти можна утримувати без обмежень 100% 

Можливість позичати гроші 
можуть позичати гроші з іншими 

типами обмежень 

90% 

Можливість володіти будівлями 
можуть продавати свої будівлі без 

обмежень  

100% 

Можливість 

встановлюват

и плату за 

навчання 

Студенти 

з країн-членів ЄС  

магістратура, докторантура 

університети можуть вільно 

встановлювати рівень плати за 

навчання 

100% 

бакалаврат  

університети можуть 

встановлювати рівень плати за 

навчання в межах граничного 

розміру, встановленого зовнішнім 

повноважним органом влади 

40% 

Студенти з країн-не членів ЄС 

(бакалаврат, магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно 

встановлювати рівень плати за 

навчання 

100% 

Рівень фінансової автономії (зважене значення) 89% 

 

Велику Британію віднесено до «Топ-кластеру (High)» країн за рівнем 

фінансової автономії університетів (89%), що потрапляє у діапазон від 81% до 

http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/university-autonomy-in-europe-iii-country-profiles
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100%. Незважаючи на високе значення фінансової автономії, у Великій Британії 

наявні обмеженнями щодо періоду урядового фінансування університетів (рік), 

можливості здійснювати запозичення та встановлювати плату за навчання для 

студентів освітнього рівня бакалавр у Великій Британії. 

Фінансова автономія університетів: інституційний рівень 

Розглянемо кейс одного із університетів Великої Британії (Англія) University 

of Hertfordshire [446].  

Університет у 2018 р. отримав найвищу відзнаку «Gold» за Програмою 

«Teaching Excellence Framework» [445], має 2 кампуси, де навчається понад 24 тис. 

студентів та працює 2698 осіб науково-педагогічного персоналу [450]. 

До складу організаційної структури університету входять [446]: 

 10 Schools of Study (Навчальні школи) (комп’ютерних наук, 

образотворчих мистецтв, інжинірингу та технологій, охорони здоров’я та 

соціальної роботи, наук про життя та медичних наук, фізики, астрономії, 

математики та ін.); 

 Professional Strategic Business Units (професійні стратегічні бізнес 

підрозділи): нерухомості, готельних послуг, фінансів, менеджменту 

персоналу, маркетингу та комунікацій та ін.  

University of Hertfordshire утворено у 1989 р. як незалежну корпорацію вищої 

освіти відповідно до «Education Reform Act» 1988 (Закон «Про освітню реформу» 

1988 р.) [190]. Корпорація отримала статус університету у 1992 р. відповідно до 

«Further and Higher Education Act» 1992 (Закон «Про подальшу та вищу освіту» 

1992 р.) [238].  

Корпорація функціонує відповідно до «Instrument of Government (UPR 

GV041) [266] та «Articles of Government (UPR GV012)» [121], що погоджені Privy 

Council [421] (Таємною Радою) Великої Британії. У цих документах визначена 

структура управління університету як корпорації та встановлені повноваження та 

обов’язки Board of Governors (Рада опікунів), Academic Board (Вчена рада), Vice-

Chancellor (Віце-канцлер) [164]. 



164 

У податковому обліку відповідно до «Charities Act 2011» [426] (Закон «Про 

благодійні фонди» 2011 року), університет має статус благодійної організації, що 

звільнена від сплати податків. 

До складу структури управління університету входять [164]: 

 Board of Governors (Рада опікунів) несе загальну відповідальність за 

управління діяльністю університету. Зокрема [450, c. 47]: 

 визначає стратегічний напрям та місію університету; 

 здійснює нагляд за діяльністю університету; 

 несе відповідальність за ефективне використання ресурсів, 

платоспроможність, фінанси, майно та персонал університету; 

 Academic Board (Вчена рада) несе відповідальність за академічні якість та 

стандарти, академічну політику, дослідження та стипендії. Головою 

Academic Board є Vice-Chancellor (Віце-канцлер); 

 Office of the Vice-Chancellor (Офіс Віце-канцлера) є Professional Strategic 

Business Unit (професійним стратегічним бізнес підрозділом 

університету), що здійснює нагляд за діяльністю університету;  

 Committee (Комітети): 

 Finance Committee (Комітет з фінансів); 

 Employment, Remuneration, Governance and Nominations Committee 

(Комітет з питань зайнятості, оплати праці, врядування та із 

призначення кандидатів на посади); 

 Remuneration Committee (Комітет з винагород); 

 Audit and Risk Committee (Комітет з аудиту та ризиків). 

Фінансова автономія університету на інституційному рівні регулюється 

такими внутрішніми документами: 

 «Finance and Risk Management» [449] (Фінансовий та ризик-менеджмент); 

 «Corporate Governance and Financial Regulation (FR06)» [448] (Корпоративне 

врядування та фінансове регулювання); 

https://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/231646/FR06-Corporate-Governance-and-Financial-Regs.pdf
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 «Risk and assessment and management (FR03)» [444] (Ризик, оцінювання та 

менеджмент). 

Формування бюджету. Підготовку річного бюджету University of 

Hertfordshire здійснює Finance Director Group (Фінансовий директор групи). Vice-

Chancellor несе відповідальність за подання річного бюджету на розгляд та 

затвердження Board of Governors [164, c. 16]. 

Можливість встановлювати плату за навчання. Оплата навчання для 

національних студентів та студентів з держав-членів ЄС регулюється Урядом 

Великої Британії. У 2019-20 н.р., максимальний рівень оплати навчання для 

студентів, які розпочали навчання з або після 1 вересня 2012 року, становив 9250 

фунтів стерлінгів для студентів очної форми навчання та 6935 фунтів стерлінгів для 

студентів заочної форми навчання [244; 447, c. 9].  

 Рівень оплати навчання для іноземних студентів University of Hertfordshire 

встановлює самостійно, наприклад, у у 2019/20 н.р. він склав 12350 фунтів 

стерлінгів [451]. 

Можливість здійснювати запозичення. Finance Director Group несе 

відповідальність за забезпечення короткострокових запозичень (на період менше 

одного місяця). Здійснення запозичень [164, c. 31]:  

 у сумі до 750 тис. фунтів стерлінгів потребує попереднього дозволу Group 

Finance Director;  

 у сумі більше ніж 750 тис. фунтів стерлінгів потребує попереднього 

дозволу Group Finance Director, Vice-Chancellor (або Deputy Vice-Chancellor) з 

обов’язковим звітом перед Finance Committee та Board of Governors. 

Здійснення інвестицій. Finance Committee є відповідальним перед Board of 

Governors за інвестування фінансових ресурсів корпорації. Finance Committee 

щорічно розглядає, затверджує інвестиційну стратегію та визначає умови 

здійснення інвестицій на період, що перевищує один рік [164, c. 32]. 

Відповідно до Інвестиційної стратегії інвестиції у Lloyds Banking Group [297] 

обмежені сумою 10 млн. фунтів стерлінгів. Щодо інвестицій у інші фінансові 

https://www.herts.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/231490/FR03-Risk-Assessment-and-Management.pdf
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установи чи інвестиційні фонди застосовуються певні обмеження залежно від їх 

кредитного рейтингу [164, c. 32]: 

 AA або вище (або еквівалент): максимальна сума інвестицій 10 млн. фунтів 

стерлінгів; 

 AA або A (або еквівалент): максимальна сума інвестицій 3 млн. фунтів 

стерлінгів; 

 BB або вище (або еквівалент): максимальна сума інвестицій 1 млн. фунтів 

стерлінгів. 

Такі інвестиції мають бути погоджені із Finance Committee та Chairman of the 

Board. 

Для здійснення інвестицій, що перевищують один рік потрібно погодження 

Finance Committee та Chairman of the Board. 

Таким чином, у сфері регулювання вищої освіти Великої Британії створено 

новий регулятор Office for Students, сформовано реєстр закладів вищої освіти, 

визначені умови їх реєстрації та три категорії (статуси) закладів вищої освіти: 

Registered (зареєстрований, «базовий»), Approved («затверджений»), Approved (fee 

cap) («затверджений» (з верхнею межею)). Залежно від отриманого статусу заклад 

вищої освіти має або немає можливості одержувати урядове фінансування та 

встановлювати рівень оплати навчання на базовому чи вищому рівні. 

Урядове фінансування закладів вищої освіти здійснюється у вигляді грантів 

(субсидій) за формулою, що враховує певні показники для кожного закладу вищої 

освіти, включаючи показники кількості і категорій студентів, предметів, категорій 

витрат за різними видами діяльності закладів.  

На національному рівні у фінансуванні вищої освіти Великої Британії було 

зміщено акцент з державних джерел у бік надходжень від оплати за навчання та 

використання кредитів з погашенням на основі майбутніх доходів (income-

contingent loans). Проте, завдяки системі бухгалтерського обліку втрати за такими 

кредитами є «невидимими», відбувається субсидування вищої освіти за рахунок 

значних втрат, що не сприяє ефективності, формується ефект «бульбашки», що 

створює фінансові ризики. 
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На інституційному рівні заклади вищої освіти є автономними, мають статус 

корпорацій приймають рішення відповідно до власних пріоритетів та внутрішньої 

системи фінансового менеджменту й внутрішніх положень та інструкцій. 

Незважаючи на значні права щодо організації та управління діяльністю 

університетів, їх фінансова автономія є обмеженою терміном урядового 

фінансування, можливістю здійснювати запозичення та повноваженнями 

зовнішніх органів щодо встановлення рівня оплати за навчання для національних 

студентів освітнього рівня бакалавр. 

Наслідком реформування сектору вищої освіти Великої Британії стало 

зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти, підвищення якості, 

розширення вибору й можливостей для студентів щодо здобуття освіти, зростання 

конкуренції між закладами вищої освіти, забезпечення ефективності витрат у сфері 

вищої освіти. 

 

Фінансування вищої освіти та фінансова автономія університетів в умовах 

значного впливу держави – досвід Франції 

Звернення до досвіду Франції у сфері фінансової автономії університетів на 

національному та інституційному рівнях пояснюється наступними причинами.  

По-перше, система освіти є централізованою та характеризується значною 

присутністю держави у організації та фінансуванні вищої освіти.  

По-друге, у 2018 р. було прийнято «Code de l’éducation» (Освітній кодекс) 

2018 р. [162]. Наслідком прийняття даного кодексу стали зміни щодо питань 

створення та автономії державних закладів вищої освіти. 

По-третє, частка витрат на вищу освіту складає 1,5% ВВП (1,1% – із 

державних джерел, 0,4% – із приватних джерел), що перевищує середнє значення 

по країнам ЄС (1,35% ВВП) та перебуває на рівні країн ОЕСD (1,54%ВВП) [358, c. 

266-267].  

Базові показники, що характеризують вищу освіту Франції є такими: 

 витрати на вищу освіту (за паритетом купівельної спроможності) – 523 

млн. євро [212]; 
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 витрати на вищу освіту – 1,5% ВВП [358, c. 266-267], з них із державних 

джерел – 1,1% ВВП [358, c. 266-267]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, 

c. 264] – 16173,2 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 16 [213; 361]; 

 рівень фінансової автономії університетів – 45% [386]. 

Кількість та типи закладів вищої освіти 

Система вищої освіти Франції є значно диференційованою. Зокрема, 

відповідно до «Code de l’éducation» (Освітній кодекс) 2018 р. [162] до закладів 

вищої освіти відносять такі види: 

 Universities (університети); 

 Schools and institutes outside of universities (школи та інституції поза 

університетами), наприклад Universities of Technology, National Institutes 

of Applied Science та «Écoles Centrales»; 

 Higher education institutions, French schools abroad «Grands Établissements» 

(заклади вищої освіти, французькі школи за кордоном); 

 «Communautés d’universités et établissements»,COMUE (Communities of 

Universities and Schools / Спільноти університетів та шкіл). 

За даними French Agency for the promotion of higher education, international 

student services, and international mobility – Campus France [150] (Агенції розвитку 

вищої освіти, послуг для міжнародних студентів та міжнародної мобільності), у 

Франції функціонує 3882 публічних і приватних закладів вищої освіти, зокрема 

[148]: 

72 universities (університети);  

25 multi-institute campuses (багатокампусні інститути);  

271 Doctoral schools (докторські школи);  

227 engineering schools (інженерні школи); 

220 business and management schools (школи бізнесу та менеджменту);  

45 post-secondary public schools of art (публічні школи мистецтв); 

22 schools of architecture (архітектурні школи); 
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3 тис. private schools and institutes (приватні школи та інститути). 

Законодавче забезпечення у сфері вищої освіти включає такі ключові 

документи: 

 «Loi nо 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur» 

[300] (Закон «Про керівні вказівки у сфері вищої освіти») 1968 року; 

 «Loi nо 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur» [301] (Закон «Про 

вищу освіту»), 1984 р.; 

 «LOI relative à l'enseignement supérieur et à la recherché» (Закон «Про вищу 

освіту та наукові дослідження») [302], 2013 р.; 

 «Code de l’éducation» (Освітній кодекс) 2018 р. [162]; 

 «Liberté et Responsabilités des Universités», LRU (Закон «Про свободу та 

зобов’язання університетів») 2007 р. [299]; 

 «Law on Research programming» (Закон «Про дослідження») 2006 р [298]. 

При підготовці цього параграфу використано також результати досліджень 

Eurydice щодо системи вищої освіти Франції, у зв’язку із труднощами під час 

пошуку першоджерел на англійській мові. Інформаційними джерелами Eurydice є 

такі: 

 «France: National Reforms in Higher Education» (Національні реформи у 

сфері вищої освіти Франції) [218]; 

 «France: Types of Higher Education Institutions» (Типи закладів вищої освіти 

Франції) [219]; 

 «France: Higher Education Funding» (Фінансування вищої освіти) [216]; 

 «France: Administration and Governance at Central and/or Regional Level» 

(Керівництво та управління на центральному та / або регіональному рівні) 

[221]. 

Регулювання вищої освіти – національний рівень 

Загальна відповідальність за систему освіти Франції, у т. ч. вищої, покладена 

на Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, MESR [321] (Міністерство 

вищої освіти, досліджень та інновацій), до складу якого входить Департамент 

вищої освіти та досліджень. Він відповідає за реалізацію таких питань [321]: 
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 розроблення та впровадження навчальних планів, погодження національних 

дипломів; 

 розподіл фінансових та кадрових ресурсів на заклади вищої освіти; 

 ведення переговорів про підписання довгострокових контрактів між 

державою та закладами вищої освіти; 

 управління політикою щодо майнових активів закладів вищої освіти; 

 організація та фінансування докторської підготовки; 

 розроблення та реалізація політики у сфері досліджень та ін. 

Фінансова автономія університетів – національний рівень 

Відповідно до ст. 3 «Loi nо 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de 

l'enseignement supérieur» [300] (Закон «Про керівні вказівки у сфері вищої освіти») 

1968 року «університети є державними закладами наукового та культурного 

спрямування, що користуються правосуб’єктністю та фінансовою 

самостійністю/автономією» [300].  

У ст. 20 Loi nо 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur [301] 

(Закон «Про вищу освіту») 1984 р. зазначено, що «державні заклади наукового, 

культурного і професійного спрямування є національними закладами у сфері вищої 

освіти та досліджень, що володіють правосуб’єктністю, педагогічною, науковою, 

адміністративною і фінансової автономією. Вони є міждисциплінарними… і 

автономними» [301]. 

Отже, автономія університетів Франції законодавчо закріплена і гарантована. 

Відносини між університетами і державою грунтуються на укладенні угод. Кожен 

заклад вищої освіти підписує довгострокову угоду з державою, де узгоджується 

ресурси і стратегічні цілі розвитку закладу. Розподіл ресурсів має здійснюватися у 

межах, передбачених у «State Budget Act» [288] Законом «Про Державний 

бюджет», а заклади вищої освіти мають звітувати за досягнуті результати [217]. 

Відповідно до «Law on Research programming» [298] (Закон «Про 

дослідження») 2006 р.:  
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 започатковано інституціоналізацію конкурентного фінансування на 

національному рівні через Agence Nationale de la Recherche, ANR [92] (Національне 

агентство фінансування досліджень); 

 створено Agence de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, 

AERES [91] (Національне агентство оцінювання досліджень і вищої освіти); 

 розпочато процес концентрації серед університетів та інших закладів вищої 

освіти – Pôle Recherche Enseignement Supérieur, PRES [322] (Дослідних центрів у 

сфері вищої освіти). 

У 2007 р. «Liberté et Responsabilités des Universités», LRU [299] (Закон «Про 

свободу та зобов’язання університетів») репрезентував зміни у врядуванні 

університетів. Відповідно до цього Закону кожен автономний університет створює 

свій орган стратегічного управління – Адміністративну раду, до якої входять 20-30 

представників університету, 2-3 представники міської адміністрації і 4-5 

представників бізнес-спільноти. Представники університету представляють різні 

сфери діяльності університету та обираються колективом. По кожній предметній 

області в університеті формується список кандидатів і всі співробітники, а також 

представники студентських організацій беруть участь у виборах. 

Для поточного управління існують ще дві Ради університету [299]: 

 Сonseil des études et de la vie universitaire, CEVU (Рада з навчання та 

університетського життя), що займається розвитком освітнього процесу і 

організацією життя студентів; 

 Сonseil scientifique, CS (Наукова рада), що відповідає за розвиток наукових 

напрямків університету, підбір кадрів на посади викладачів і дослідників, розподіл 

преміального фонду для дослідницьких груп, в тому числі аспірантів. 

Ради університету знаходяться в управлінні Президента університету. Ця 

посада є виборною та обирається Адміністративною радою. 

У рамках цього Закону університети Франції отримали набагато більше 

свободи і більший бюджет, що надало їм додаткові можливості, наприклад: 

 самостійно розробляти проекти розвитку університетів; 
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 проводити власну кадрову політику, щоб максимально забезпечити якість 

освіти і досліджень; 

 організувати процес навчання відповідно до потреб своїх студентів і 

ситуацією із зайнятістю на ринку праці; 

 розвивати нові напрями наукових досліджень, самостійно набирати 

дослідників високого рівня, підвищуючи їх особисту зацікавленість преміями; 

 розвивати співробітництво з бізнесом; 

 обирати політику інтернаціоналізації і т.д. 

Після набрання чинності вище вказаного Закону, університети мають право 

самостійно приймати рішення щодо заробітної плати, управління бюджетом та 

стратегією закладу [216]. Держава здійснює оцінювання досліджень, викладання та 

професійної інтеграції студентів через незалежну агенцію Haut Conseil d’A Valencia 

de la Recherche et de l’Enseingnement Supérieur [246] (High council of research and 

higher education – HCERES / Вища рада з питань досліджень і вищої освіти). 

Згідно із «LOI relative à l’enseignement supérieur et à la recherché» (Закон «Про 

вищу освіту та наукові дослідження») [302], 2013 р. з’являється можливість 

реструктуризації у сфері вищої освіти через здійснення заходів із концентрації 

ресурсів, а саме: злиття закладів вищої освіти, створення асоціацій та консорціумів 

університетів з іншими закладами вищої освіти. 

У 2018 р. було прийнято «Code de l’éducation» (Освітній кодекс) 2018 р. [162], 

де містяться принципи щодо створення та автономії державних закладів наукового, 

культурного і професійного спрямування. Зокрема, у Статті L. 711-1 визначено, що 

«публічними закладами наукового, культурного і професійного спрямування є 

національні заклади вищої освіти та досліджень, що володіють правами юридичної 

особи та правами академічної, дослідницької, адміністративної та фінансової 

автономії. Управління закладами вищої освіти здійснюється на демократичних 

засадах за участю викладачів і студентів. Заклади вищої освіти є автономними, 

самостійно визначають свою політику у сфері освіти і досліджень за дотримання 

взятих на себе контрактних зобов’язань» [162]. 
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У Статті L.719-4 вказано, що «публічні заклади наукового, культурного і 

професійного характеру для виконання своїх місій мають у своєму розпорядженні 

обладнання, персонал і кредити, що надає держава, ресурси у вигляді 

успадкованого майна, дарів, фондів, участі підприємців у фінансуванні першої 

технологічної і професійної підготовки і різного субсидування» [160]. 

У Статті L.719-5 зазначено, що «кожний заклад наукового, культурного і 

професійного характеру приймає свій бюджет шляхом голосування, що має бути 

збалансований і є об’єктом гласності. Фінансовий звіт за попередній рік 

публікується щорічно кожним закладом після погодження Радою університету. 

Кожен підрозділ, школа, інститут, що є частиною закладу вищої освіти, мають 

власний бюджет, інтегрований у бюджет закладу» [161]. 

З 2010 р. було запроваджено «Excellence scheme» [147] (Cхему досконалості) 

як нову модальність у сфері фінансування досліджень та вищої освіти. Зокрема, 

програми «Investissements d’Avenir 1 & 2» та їх різні модальності (IDEX, I-SITE і 

т.д.) націлені на створення університетів міжнародного класу шляхом надання 

додаткового фінансування [208].  

Основним джерелом фінансування університетів є блоковий грант від 

держави (з урахуванням заробітної плати, який складає 85-90% обсягу 

фінансування). Університетам надано можливість диверсифікувати джерела 

доходів переважно через конкурентне фінансування на національному рівні (ANR, 

IDEX, I-SITE) і на європейському рівні (Horizon 2020) [208].  

Університети можуть виділити частину ресурсів з недержавних джерел для 

підбору персоналу на повний / неповний робочий день відповідно до контрактів на 

технічні, адміністративні, викладацькі, дослідницькі посади. Університети також 

можуть приймати рішення про створення схеми розподілу прибутку для 

підвищення оплати праці персоналу, присудження премій та надбавок [216]. 

Можливість володіти будівлями. Університети можуть володіти будівлями 

лише за наявності необхідної технічної спроможності та ресурсів. У результаті 

реформи 2007 р. університети можуть звертатися з проханням щодо передачі їм 

університетських будівель, що перебувають у державній власності, але за 
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дотримання певних вимог. Для продажу своїх активів університети мають 

отримати дозвіл органу державної влади [196, c. 34]. 

Можливість встановлювати плату за навчання. Оскільки Уряд Франції 

здійснює субсидування публічної вищої освіти, то плата за навчання є низькою. 

Публічні університети позбавлені можливості самостійно встановлювати плату за 

навчання. 

Для національних студентів і з держав-членів ЄС у 2018-2019 н.р. вартість 

навчання у публічних закладах вищої освіти складала [149]: 

170 євро на рік (бакалаврат); 

243 євро на рік (магістратура); 

601 євро на рік (інженерна школа); 

380 євро на рік (докторантура). 

Для іноземних студентів вартість навчання у публічних закладах вищої 

освіти є вищою і складала у 2018-2019 н.р. [149]: 

2770 євро на рік (бакалаврат); 

3770 євро на рік (магістратура); 

380 євро на рік (докторантура). 

Вище зазначені закони забезпечили університетам більший ступінь автономії 

у кількох аспектах. По-перше, бюджет, який формується за рахунок виділення 

єдиноразової суми (lump-sum budget). По-друге, стимули для злиття або утворення 

федеративних структур, які були введені у «LOI relative à l’enseignement supérieur 

et à la recherché» (Закон «Про вищу освіту та наукові дослідження») [302], 2013 р. 

По-третє, можливість отримати додаткове фінансування через схеми досконалості. 

За даними European University Association (Європейської асоціації 

університетів), рівень фінансової автономії університетів Франції у 2017 р. складав 

45% (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Показники фінансової автономії  

університетів Франції у 2017 р. [210, c. 57; 209] 

Показники Зміст Значення 

Термін  

та тип 

державного 

фінансування 

Термін 

державного 

фінансування 

один рік 60% 

Тип 

державного 

фінансування 

блоковий грант розбивається на категорії 

(нвестиції, зарплата, операційні витрати), 

можливості для переміщення коштів між 

ними обмежені 

60% 

Можливість утримувати 

надлишкові кошти 

можуть без обмежень 100% 

Можливість позичати гроші 
можуть позичати гроші за погодження із 

зовнішнім повноважним органом влади 

80% 

Можливість володіти будівлями можуть продавати, існують обмеження  60% 

Можливість 

встановлюват

и плату за 

навчання 

Студенти 

з країн-членів 

ЄС  

бакалаврат, магістратура, докторантура: 

лише зовнішній орган має право 

встановлювати рівень плати за навчання 

0% 

Студенти з 

країн-не членів 

ЄС  

бакалаврат, магістратура, докторантура:  

лише зовнішній орган має право 

встановлювати рівень плати за навчання 

0% 

 

 

 

Рівень фінансової автономії (зважене значення) 45% 

 

Францію віднесено до «Cередньо-низького (Medium low)» кластеру країн за 

рівнем фінансової автономії університетів (45%), що потрапляє у діапазон від 41% 

до 60%. Це зумовлено обмеженнями щодо періоду урядового фінансування 

університетів (рік), можливості здійснювати запозичення, здійснювати операції з 

нерухомістю, встановлювати плату за навчання для студентів. 

У наслідок реформування системи вищої освіти Франції (2007-2018), було 

забезпечено зростання рівня фінансової автономії університетів. Зокрема, 

університети отримали право самостійно приймати рішення щодо заробітної плати 

та бюджету. 

Фінансова автономія університетів – інституційний рівень 

На інституційному рівні розглянемо кейс Paris-Sud University [376]. 
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Paris-Sud University є дослідницьким університетом Франції, де навчається 

близько 31800 студентів та працює 4300 осіб науково-педагогічного персоналу. 

Річний консолідований бюджет університету 470 млн. євро [376].  

У 2019 р. університет отримав 37 місце у Shanghai University Ranking 

(Шанхайському рейтингу університетів світу) [402]  

До організаційної структури університету відносять [377]: 

5 факультетів; 

1 політехнічна школа; 

3 технологічні інститути. 

До структури управління університету належать [375]: 

 Président de l’Université (Президент університету); 

 Сonseil d’administration (Адміністративна рада); 

 Сonseil scientifique, CS (Наукова рада); 

 Сonseil des études et de la vie universitaire (Рада з навчання та 

університетського життя). 

Відповідно до ст. L. 712-1 «Code de l’éducation» 2018 р. [162] Président de 

l’Université (Президент университета) здійснює керівництво університетом та є 

розпорядником доходів і витрат університету [375]. 

Згідно із ст. L. 712-3 «Code de l’éducation» 2018 р. [162] Сonseil 

d’administration (Адміністративна рада) визначає політику університету, 

приймаючи відповідно постанови. До компетенцій Адміністративної ради 

належать [375]: 

 прийняття бюджету на основі голосування і затвердження рахунків; 

 погодження договорів, підписаних президентом; 

 погодження позик, пайової участі, створення філій, прийняття дарів і 

майна за заповітом і придбання нерухомості.  

Відповідно до ст. L .712-5 «Code de l’éducation» 2018 р. [162] Сonseil 

scientifique, CS (Наукова рада), вносить до Адміністративної ради пропозиції щодо 

напрямів досліджень, з наукової і технічної документації, а також за розподілом 

дослідницьких кредитів [375].  
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Відповідно до ст. L. 712-6 «Code de l'éducation» 2018 р. [162] Commission de 

la formation et de la vie universitaire (Рада з навчання та університетського життя) 

вносить до Адміністративної ради пропозиції щодо напрямів навчання, погоджує 

заявки про затвердження і про проекти нових напрямків підготовки, є гарантом 

політичних і профспілкових свобод студентів [375]. 

Дохід університету розділений на дві категорії [320]: 

 глобальний бюджет (77% від загального доходу), 68% якого складають 

надходження із державного бюджету та 9% із власних ресурсів університету (плата 

за навчання, доходи від навчання впродовж життя, податку на навчання, приватних 

дослідницьких контрактів та надходжень від валоризації досліджень); 

 цільовий бюджет (23% від загального доходу): від інвестицій у нерухомість, 

дослідницькими договорами з National Agency for Research, ANR (Національного 

агентства з досліджень).   

Внутрішній розподіл державних фінансових ресурсів. Вплив центральних 

стратегічних рішень університету обмежується загальним обсягом коштів, якими 

університет може безпосередньо та вільно розпоряджатися. Після витрат на оплату 

праці персоналу (88% від загальної суми державних фінансових ресурсів) 

залишається близько 35 млн. євро на поточні витрати університету та конкретні дії 

[320].  

Сума у розмірі 35 млн. євро містить надходження від [320]: 

 державного фінансування; 

 «податку», який університет отримує з усіх державних дослідницьких 

договорів (14%, з яких половина спрямовується на діяльність із трансферу 

технологій університету, а інша половина знаходиться у розпорядженні 

керівництва університету і не є цільовими). 

На покриття витрат із вище зазначеної суми спрямовано [320]: 

Обов’язкові витрати: усі поточні витрати на кампусах визначаються 

централізовано на рівні керівництва університету (раніше на рівні структурних 

підрозділів). 

Інші витрати: 
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дослідження (близько 40%): в університеті розподіляють щорічно обсяг 

фінансування для лабораторій з метою забезпечити однаковий обсяг впродовж 

терміну дії довгострокового контракту між державою та університетом (від 4 до 5 

років), що визначається переважно на основі кількості персоналу; фінансування 

витрат на патентний захист та підтримку (300 тис. євро на рік); проекти взаємних 

досліджень (700 тис. євро кожні два роки) та інше дослідницьке обладнання (400 

тис. євро щороку); 

навчання (близько 50%): розподіл за конкурсом 500 тис. євро на педагогічне 

підтримку; 

нагляд (близько 10%), такі як: цифрові ресурси, керівництво та реорганізація, 

бібліотека, документація (періодичні журнали). 

Внутрішній механізм розподілу фінансових ресурсів між університетом та 

факультетами / структурними підрозділами грунтується на даних бюджету 

попереднього року. Проект бюджету обговорюється під час переговорного процесу 

під назвою «управлінський діалог» (dialog de gestion). 

Кожен із структурних підрозділів Paris-Sud University має власну модель 

внутрішнього розподілу бюджету, яка є більш-менш централізованою [320]. 

Факультети / структурні підрозділи мають значну автономію. Наприклад, кожен 

факультет акумулює та здійснює витрати за рахунок надходжень від оплати 

навчання (7 млн. євро у 2016 році) відповідно до власних пріоритетів. Інші доходи 

факультетів, такі як доходи від life-long learning (навчання впродовж життя) та 

training tax (податок на навчання), також є у розпорядженні факультету. Однак 

університет стягує накладні витрати на ці доходи (5% податку на навчання та 6% 

на оплату за навчання) для фінансування поточних витрат університету. 

Paris-Sud University має відносно обмежену свободу щодо свого 

внутрішнього розподілу бюджету, що також є наслідком обмежених ресурсів для 

стратегічних асигнувань (6-7% бюджету).  

Таким чином, автономія у сфері вищої освіти Франції гарантована 

законодавчо. Наслідком проведених реформ стало зростання рівня фінансової 
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автономії закладів вищої освіти. Заклади вищої освіти є автономними відповідно 

до умов, визначених Законами: 

 «Liberté et Responsabilités des Universités» [299] (Закон «Про свободу та 

зобов’язання університетів») щодо змін у врядуванні університетів через створення 

органів стратегічного (Адміністративна рада) та поточного (Рада з навчання та 

університетського життя, Наукова рада) управління закладів вищої освіти; 

 «LOI relative à l’enseignement supérieur et à la recherché» [302] (Закон «Про 

вищу освіту та наукові дослідження») щодо можливості оптимізації та концентрації 

ресурсів закладів вищої освіти; 

 «Code de l'éducation» [162] (Освітній кодекс) щодо створення та автономії 

державних закладів вищої освіти. 

Зростанню рівня університеської автономії, у т.ч. фінансової Франції 

сприяли:  

зміна адміністративних відносин між державою в особі профільного 

міністерства та університетами на договірні, які є автономними у фінансових та 

адміністративних питаннях; 

запровадження схеми досконалості для фінансування досліджень та вищої 

освіти з метою отримання додаткового фінансування. 

вдосконалення системи результат-орієнтованого бюджетування щодо 

розподілу фінансових ресурсів за показниками ефективності.  

На інституційному рівні заклади вищої освіти є автономними щодо 

управління фінансами відповідно до фінансових планів, визначення принципів 

розподілу отриманих бюджетних субсидій на внутрішні підрозділи університету. 

Незважаючи на значні зміни у врядуванні та фінансуванні університетів, їх 

фінансова автономія є обмеженою. Зокрема, періодом урядового фінансування 

університетів (рік), можливостями здійснювати запозичення та операції з 

нерухомістю. Рівень плати за навчання для студентів встановлює зовнішній 

повноважний орган.  
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Зростання фінансової автономії як інструмент підвищення соціальної 

відповідальності університетів – досвід Фінляндії  

Звернення до досвіду Фінляндії у сфері фінансової автономії та фінансування 

університетів на національному та інституційному рівнях пояснюється наступними 

причинами.  

По-перше, у 2009 році у Фінляндії був прийнятий новий закон «Universities Act 

2009» [328] (Закон Про університети) 2009 р., який, зокрема, спричинив зміни 

правового статусу університетів з «public entities» (державних установ) у 

«corporations under public law» (корпорації публічного права). Наслідком такої 

зміни стало зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти. Іншим 

наслідком прийняття Закону стало підвищення соціальної відповідальності 

університетів через закріплення їх соціальної місії.  

По-друге, частка витрат на вищу освіту у Фінляндії складає майже 1,7% ВВП 

(1,6% – із державних джерел, 0,1% – із приватних джерел) та перевищує середнє 

значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) та ЄС (1,35% ВВП), причому ВВП [358, 

c. 266-267].  

По-третє, у Фінляндії з 2012 року достатньо успішно функціонує модель 

результат-орієнтованого фінансування вищої освіти. 

Базові показники, що характеризують вищу освіту є такими: 

 витрати на вищу освіту (за паритетом купівельної спроможності) – 148,8 

млн. євро [212]; 

 витрати на вищу освіту – 1,7% ВВП [358, c. 266-267], з них із державних 

джерел – 1,6% ВВП [358, c. 266-267]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, c. 

264] – 17540,5 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 16 [213; 361]; 

 рівень фінансової автономії університетів – 67% [386]. 

Кількість та типи закладів вищої освіти 

Система вищої освіти Фінляндії містить два типи закладів вищої освіти [234]: 

 класичні університети (universities);  
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 університети прикладних наук (universities of applied sciences).  

У класичних університетах навчання є академічно орієнтованим, з акцентом 

на освітній діяльності та дослідженнях. Такі університети присуджують ступені 

вищої освіти бакалавра, магістра, доктора, ліценціата (licenciate degree). Натомість 

університети прикладних наук є багатогалузевими закладами вищої освіти, у яких 

навчання має практичний аспект з акцентом на прикладних дослідженнях, 

наукових розробках та професійній підготовці. Ці університети присуджують такі 

ступені вищої освіти як бакалавр та магістр. 

Відмітимо, що кількість закладів вищої освіти Фінляндії упродовж 2009-2018 

рр. скоротилася з 48 до 39 завдяки процесу злиття [312, c. 7; 407]: 

 для університетів – з 20 до 14;  

 університетів прикладних наук – з 28 до 25. 

За правовим статусом виділяють такі типи закладів вищої освіти [234]:  

 corporations under public law (корпорації публічного права) (12) – public 

universities (публічні університети) відповідно до «Universities Act» 

(Закону «Про університети») 2009 р.; 

 foundations (фундації) (2) – Aalto University Foundation, що функціонує як 

Aalto University та TTY Foundation, що функціонує як Tampere University 

of Technology, які регулюються «Foundations Act» [335] (Законом «Про 

фундації»). 

 limited liability companies (25) (товариства з обмеженою відповідальністю) 

– університети прикладних наук відповідно до «Universities of Applied 

Sciences Act 2014» [329] (Закону «Про університети прикладних наук»), 

що функціонують та регулюються «Limited Liability Companies Act, 

624/2006» [337] (Законом «Про товариства з обмеженою 

відповідальністю»). Метою діяльності університетів прикладних наук не 

є отримання прибутку, вони не можуть розподіляти дивіденди або 

створювати інші фінансові вигоди акціонерам або іншим суб’єктам. 

Законодавче забезпечення у сфері вищої освіти Фінляндії включає такі 

ключові документи: 
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 Constitution of Finland 1999 (із змінами 2018 р.) [336] (Конституція 

Фінляндії); 

 Universities Act 2009 [328] (Закон «Про університети»); 

 Universities of Applied Sciences Act 2014 (із змінами 2016 р.) [329] (Закон 

«Про університети прикладних наук»); 

 Foundations Act 1930 (із змінами 2001 р.) [335] (Закон «Про фундації»). 

Право на освіту гарантовано Конституцією Фінляндії, де зазначено:  

 «свобода навчання наукам і мистецтву, а також вищої освіти гарантується» 

[336] (ст. 16);  

 «Університети є самоврядними відповідно до того, що більш детально 

встановлено законодавством» (ст. 123). 

Ministry of Education and Culture [333] (Міністерство освіти і культури) 

відповідає за реалізацію цілей освітньої політики, що визначені у «Programme of 

Government» [232] (Програмі Уряду) та «Government Action Plan» [233] (Плані дій 

Уряду) та регулювання й фінансування закладів вищої освіти [330]. Парламент 

приймає рішення про розмір (core funding) основного фінансування, яке 

Міністерство освіти і культури виділяє закладам вищої освіти на викладання та 

дослідження. 

У ст. 2. Закону «Про університети» визначено соціальну місію університетів 

Фінляндії, що полягає у тому, щоб «сприяти незалежним дослідженням, а також 

академічній та мистецькій освіті, надавати вищу освіту, що заснована на 

дослідженнях. Виконуючи свою місію, університети мають забезпечувати 

навчання впродовж життя, взаємодіяти із суспільством та сприяти соціальному 

впливу результатів досліджень й мистецької діяльності» [328].  

Фінансова автономія університетів. У ст. 5 Закону «Про університети» 

вказано, що «public universities (публічні університети) є незалежними 

юридичними особами, які можуть брати на себе зобов’язання, володіти рухомим та 

нерухомим майном, здійснювати підприємницьку діяльність, за умови, що це 

сприяє реалізації їх місії. Університети несуть відповідальність за виконання своїх 

зобов’язань власними коштами» [328]. Таким чином, університети Фінляндії 
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отримали широкі права щодо прийняття власних рішень у питаннях фінансів та 

внутрішнього управління. 

У цьому Законі також зазначено, що організація діяльності та управління 

університетом регулюється внутрішніми положеннями університету (ст. 28). 

Законом визначений склад та компетенції адміністративних органів 

публічних університетів Фінляндії. До них відносять такі органи управління 

університетом: Рада (Board), Ректор (Rector) та Колегія університету (University 

Collegium). Університет може мати Канцлера (Chancellor) та інші органи, як це 

передбачено політикою університету (ст. 13). 

До компетенції Ради університету належать такі повноваження [328]: 

 визначення основних цілей діяльності та фінансової політики 

університету, стратегії та принципів управління;  

 прийняття рішення про операційні, фінансові плани та бюджет 

університету, підготовка фінансової звітності. При поданні фінансової 

звітності, Рада висуває пропозицію щодо аналізу результатів прибутків 

або збитків у поточному фінансовому періоді. За умови відсутні 

фінансових ресурсів для покриття дефіциту бюджету, Рада має скласти 

план заходів щодо усунення такого дефіциту; 

 відповідальність за управління та використання активів університету, 

якщо це повноваження не делеговано Ректору; 

 організація нагляду за веденням бухгалтерського обліку та управління 

активами університету; 

 погодження угод про результати діяльності від імені університету із 

Міністерством освіти і культури; 

 прийняття рішення про кількість студентів, які мають бути прийняті до 

університету. 

Ректор університету відповідно має наступні повноваження [328]: 

 управління діяльністю університету; 

 відповідальність за ефективне виконання місії університету; 

 відповідальність за забезпечення відповідності бухгалтерського обліку 
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законодавству та управління активами належним чином; 

 прийняття рішення щодо прийняття на роботу та звільнення персоналу. 

До компетенції Колегії університету належать такі повноваження [328]: 

 обрання фінансових аудиторів університету; 

  затвердження фінансової звітності та річного звіту університету  

Система бухгалтерського обліку університетів регулюється документом 

«Accounting Act 1336 / 1997» [327] (Закон «Про бухгалтерський облік») 1997 р. 

Можливість здійснювати інвестиції. Університети мають право здійснювати 

інвестиційну діяльність, наприклад, University of Helsinki здійснює інвестиції у 

індексні фонди та цінні папери [443, c. 11]. 

Можливість володіти будівлями. У 2010 р. Уряд Фінляндії відмовився від 

повного права власності на будівлі та передав університетам контрольний пакет 

акцій. Право власності на будівлі належать трьом компаніям, які знаходяться у 

спільному володінні університетів (2/3) й держави (1/3) [210, c. 60]. Заклади вищої 

освіти можуть використовувати контрольний пакет акцій у цих компаніях в якості 

застави для отримання позики. Університети можуть приймати рішення щодо 

продажу об’єктів нерухомості через ці компанії, які здійснюють операції з 

нерухомістю, узгоджують з університетами деталі продажу майна [196, c. 33]. 

Можливість встановлювати плату за навчання. Для студентів Фінляндії та з 

держав-членів ЄС не передбачено плати за навчання на будь-якому освітньому 

рівні. У 2015 році було прийнято нові правила для іноземних студентів, згідно з 

якими Урядом Фінляндії встановлено мінімальний розмір оплати навчання у сумі 

1500 євро на рік. Університети мають право встановлювати рівень оплати навчання 

вище мінімального значення за програмами бакалавра і магістра [328]. Оплата 

навчання іноземних студентів на докторські програми відсутня [210].  

За даними European University Association (Європейської асоціації 

університетів), рівень фінансової автономії університетів Фінляндії у 2017 р. 

складав 67% (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Показники фінансової автономії університетів Фінляндії у 2017 р. [209; 210] 

Показники Зміст Значення 

Термін  

та тип 

державного 

фінансування 

Термін державного 

фінансування 

один рік 60% 

Тип державного 

фінансування 

блоковий грант і відсутні 

обмеження на розподіл обсягу 

фінансування  

100% 

Можливість утримувати надлишкові 

кошти 

можуть без обмежень 100% 

Можливість позичати гроші 
можуть позичати гроші без 

обмежень 

100% 

Можливість володіти будівлями 
можуть продавати, існують 

обмеження  

80% 

Можливість 

встановлюват

и плату за 

навчання 

Студенти 

з держав-членів ЄС  

бакалаврат, магістратура, 

докторантура: 

відсутня плата за навчання 

0% 

Студенти з держав, що не 

є членами ЄС  

бакалаврат, магістратура: 

університети можуть 

встановлювати рівень плати за 

навчання на основі погодження із 

державним органом влади 

аспірантура: плата за навчання 

відсутня 

60% 

 

 

 

 

0% 

Рівень фінансової автономії (зважене значення) 67% 

 

Фінляндію віднесено до «Середньо високого (Medium high) кластеру країн за 

рівнем фінансової автономії університетів (67%), що потрапляє у діапазон від 61% 

до 80%. Це зумовлено наявними обмеженнями щодо періоду державного 

фінансування університетів (рік), можливості здійснювати операції з нерухомістю 

та встановлювати плату за навчання для студентів Фінляндії. Відсутність плати за 

навчання іноземних студентів на докторських програмах акцентує на державному 

пріоритеті посилити дослідницьку складову у сфері вищої освіти. 

Фінансування університетів 

Відповідно до ст. 49 Закону «Про університети», Міністерство освіти і 

культури Фінляндії здійснює фінансування університетів у межах асигнувань, що 

містяться у державному бюджеті, а також може встановлювати умови та 

обмеження щодо використання наданих фінансових ресурсів. 
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Фінансування університетів здійснюється у вигляді core funding (основного 

фінансування) з урахуванням масштабів, якості, результативності діяльності 

університетів та інших цілей освітньої політики.  

Комплексна формула фінансування на основі результатів діяльності у 

Фінляндії містить широкий спектр показників та критеріїв, що мають різні вагові 

коефіцієнти для різних пріоритетів, таких як освіта, дослідження та інші аспекти 

освітньої й наукової політики. На рис. 3.4 представлена Модель основного 

фінансування університетів Фінляндії упродовж 2017–2020 рр.  

 

 

Рис. 3.4. Модель основного фінансування університетів Фінляндії впродовж 

2017–2020 рр. [331] 
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Ступінь магістра 13% 

Ступінь бакалавра 6% 

Навчальні кредити у 
відкритому університеті та 

за програмами без 
отримання ступеня 2% 

 

Кількість студентів, які 
отримали понад 55 

навчальних кредитів 10% 
За даними опитування 

студентів 3% 
 

Кількість працевлаштованих випускників 1% 

 

Ступінь доктора наук 9% 

  

Наукові публікації 13% 

 рецензовані наукові 

публікації: рейтинг публікацій 

клас 0 (коефіцієнт 0,1), клас 1 

(1), клас 2 (3), клас 3 (4); 

 інші публікації (коефіцієнт 

0,1)  

конкурентне 
фінансування досліджень 

та корпоративне 
фінансування на 

національному рівні 6% 

Фінансування досліджень на конкурентній основі 9% 
конкурентне фінансування досліджень на міжнародному рівні 

3%  

Стратегічний розвиток 12% 

(Стратегія університету, реалізація стратегії, цілі політики у сфері національної освіти і науки) 

Профільне фінансування 9% 
(Усі галузі мистецтва, інженерія, природничі науки, медицина, стоматологія, ветеринарна 

медицина) 

Державні мита 7% 
(Спеціальні державні мита, школи підготовки викладачів, Національна бібліотека Фінляндії) 

Ступінь магістра, 
присуджена іноземним 

студентам 1% 

Студентська мобільність 

у та з Фінляндії 2% 

Міжнародні викладачі і 
дослідники 2%  
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З 2021 року передбачено зміни до формули фінансування університетів 

Фінляндії у частині відміни деяких показників (блоки перекреслені) та збільшення 

вагових коефіцієнтів (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5. Модель основного фінансування університетів Фінляндії  

з 2021 р. [332] 

Аналіз моделей основного фінансування університетів Фінляндії засвідчує 

зміну пріоритетів Уряду у сфері вищої освіти. Зокрема, передбачено зростання 

частки фінансування освіти (з 39% до 42%) та досліджень (з 33% до 34%), а також 

скорочення частки фінансування інших аспектів освітньої й наукової політики (з 

28% до 24%). 
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Ступінь магістра 19% (13%) 

Ступінь бакалавра 11% (6%) 

Навчальні кредити у 
відкритому університеті та 

за програмами без 
отримання ступеня 2% 

 

Кількість працевлаштованих випускників 2% 
Відслідковування випускників 2% 

 

Ступінь доктора наук 9% 

  

Наукові публікації 13% 

 рецензовані наукові 

публікації: рейтинг публікацій 

клас 0 (коефіцієнт 0,1), клас 1 

(1), клас 2 (3), клас 3 (4); 

 коефіцієнт для публікацій 

відкритого доступу 1,2  

конкурентне 
фінансування досліджень 

та корпоративне 
фінансування на 

національному рівні 6% 

Фінансування досліджень на конкурентній основі 9% 
конкурентне фінансування досліджень на міжнародному рівні 

3%  

Стратегічний розвиток 12% 
Частина 1.Стратегія університету, реалізація стратегії, профілювання, інтернаціоналізація 
Частина 2. цілі політики у сфері національної освіти і науки 
Акцентування на ч. 1 

Профільне фінансування 9% 
(Усі галузі мистецтва, інженерія, природничі науки, медицина, стоматологія, ветеринарна 

медицина) 

Державні мита 7% 
(Спеціальні державні мита, школи підготовки викладачів, Національна бібліотека Фінляндії, 

Університет мистецтв) 

Ступінь магістра, 
присуджена іноземним 

студентам 1% 

Студентська мобільність 
у та з Фінляндії 2% 

Міжнародні викладачі і 
дослідники 2%  
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Зміни у розрізі складової освіти передбачено в частині: збільшення вагомості 

показників ступеня магістра (з 13% до 19%), бакалавра (з 6% до 11%), кількості 

працевлаштованих випускників (з 1% до 2%); включення нового показника 

відслідковування випускників (2%); відміни показника «кількісті студентів, які 

отримали понад 55 навчальних кредитів», що відповідав за якість, а також 

показників, що характеризували діяльність з інтернаціоналізації («ступінь магістра, 

що присуджена іноземним студентам»; «студентська мобільність»).  

Зміни у розрізі складової досліджень передбачено в частині: 

 збільшення вагових коефіцієнтів для показників кількості наукових 

публікацій (з 13% до 14%) й конкурентного фінансування досліджень (з 9% до 12%) 

та їх зменшення для показника кількості ступенів доктора наук (з 9% до 8%); 

 відміни показника кількості міжнародних викладачів і дослідників. 

Зміни у розрізі складової інших аспектів освітньої та наукової політики 

передбачено в частині: посилення вагомості показників стратегічного розвитку (з 

12% до 15%), державних мит (з 7% до 9%); відміни показника профільного 

фінансування. 

Також відзначаємо зміну пріоритетів Уряду щодо покращення якості вищої 

освіти та посилення взаємозв’язку із ринком праці. 

Важливим механізмом для визначення цілей та показників результатів 

діяльності університетів стають угоди (performance agreements). Міністерство 

освіти і культури та університети Фінляндії укладають чотирирічні угоди 

(performance agreements), які містять цілі і планові (цільові) показники діяльності 

закладів вищої освіти та ресурси, необхідні для їх здійснення. Цільові показники 

підлягають узгодженню у процесі переговорів між Міністерством освіти та 

культури й університетами і фіксуються в цій угоді.  

Наприклад, складовими Угоди між University of Helsinki та Міністерством 

освіти та культури Фінляндії на 2017-2020 рр. є такі позиції [171, c. 66; 371]: 1. Цілі 

системи вищої освіти в цілому до 2025 р.: якість, конкурентоспроможність, 

ефективність, інтернаціоналізація, точка зору персоналу та студентів, а також 

ефективність витрат та результативність діяльності. 2. Місія, профіль та напрямки 
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діяльності університету. 3. Основні заходи для розвитку, що пов'язані із 

реалізацією стратегії університету. 4. Освітні цілі університету. 5. Фінансування. 6. 

Звіти: моніторинг й оцінювання. 

Зазначимо, що угоди є механізмом стратегічного планування, а не 

фінансування. Цільові показники зафіксовані в угоді, але обсяг фінансування 

університету визначається на основі формули (окремо для університетів та 

університетів прикладних наук) [171]. 

На Міністерство освіти та культури Фінляндії покладено функцію 

моніторингу діяльності університетів щодо досягнення узгоджених показників. 

Натомість університети щорічно подають звіти про хід виконання угод. 

 Фінансування вищої освіти: інституційний рівень 

На інституційному рівні заклади вищої освіти самостійно приймають 

рішення про внутрішній розподіл обсягу фінансування на основі своєї стратегії. 

Розглянемо кейс одного із найбільших університетів Фінляндії University of 

Helsinki [440].  

Університет у 2018 р. зайняв 57 місце у Shanghai University Ranking [402] 

(Шанхайському рейтингу університетів світу), де навчається понад 31,2 тис. 

студентів та працює 7 838 осіб науково-педагогічного персоналу [440]. 

До складу організаційної структури університету входять [442]: 

 11 факультетів; 

 12 independent research-oriented institutes (дослідницьких інститутів); 

 2 Joint operational units (спільних операційних підрозділів – інститути 

Helsinki Institute of Sustainability Science, Institute for Atmospheric and 

Earth system Research); 

 дослідницька мережа інститутів та кампусів університету. 

University of Helsinki функціонує відповідно до Закону «Про університети». 

До складу структури управління входять: Рада (Board), Ректор (Rector), Колегія 

університету (University Collegium), Канцлер (Chancellor), компетенції яких 

наведено вище. 



190 

Фінансова автономія університету на інституційному рівні регулюється 

такими документами та внутрішніми інструкціями: Річний бюджет; Regulations of 

the University of Helsinki [134] (Положення про University of Helsinki); Regulations 

of the University of Helsinki Funds (Положення про фонди університету); Board’s 

decision on the approval of agreements relating to the University of Helsinki’s 

procurement, investment and research (Рішення Ради про заключення угод, щодо 

закупівель, інвестицій та досліджень університету); Principles for responsible 

investment activities [443] (Принципи здійснення інвестиційної діяльності) [440].  

Відповідно до прийнятої у 2017 р. моделі фінансування університетів на 

національному рівні, Уряд виділяє фінансові ресурси на університети за формулою 

на основі показників результатів їх діяльності. У табл. 3.9 наведено динаміку 

частки урядового фінансування University of Helsinki. 

Таблиця 3.9 

Динаміка частки урядового фінансування University of Helsinki за 

результатами діяльності впродовж 2016–2019 [439, c. 66], % 

 

 

Результативні показники 2016 2017 2018 2019 

Зміна 

2019/2018 

(п.п.) 

Ваговий 

коефіцієнт 

у моделі 

О
св

іт
а
 

Ступінь магістра 18,5  18,3  18,0  18,0  -0,05 13 

Ступінь бакалавра 20,1  19,6  19,4  19,6 0,27 6 

Кількість студентів, які отримали 55 

навчальних кредитів за рік 

18,7  19,9  19,0  18,8  -0,25 10 

Навчальні кредити у відкритому 

університеті та за програмами без 

отримання ступеня 

19,5  19,3  18,9  18,4  -0,50 2 

Студентська мобільність  17,7  17,6  17,9  18,1  0,14 2 

Ступінь магістра, присуджена 

іноземним студентам 

12,8  12,9  11,8  10,4  -1,39 1 

Кількість працевлаштованих 

випускників 

17,2  18,4  18,4  18,3  -0,11 2 

Опитування студентів (feedback) 

(2015-2019) 

16,9  16,8  16,8  17,5  0,75 3 

Усього 18,5  18,7  18,3  18,3  -0,04 39 
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Продовження табл. 3.9 

 Результативні показники 2016 2017 2018 2019 

Зміна 

2019/2018 

(п.п.) 

Ваговий 

коефіцієнт 

у моделі 

Д
о
сл

ід
ж

е
н

н
я

 

Наукові публікації 30,6  31,6  30,6  29,8  -0,78 13 

Ступінь доктора наук 27,5 28,9  29,0  29,0  0,03 9 

Конкурентне фінансування 

досліджень на міжнародному рівні 

36,6 35,5  35,4  35,6  0,16 3 

Конкурентне фінансування 

досліджень та корпоративне 

фінансування на національному рівні 

25,3  26,6  27,5  28,3  0,78 6 

Міжнародні викладачі і дослідники  

Ступінь доктора, присуджена 

іноземним студентам (-2016) 

27,1 

24,1  

26,5  26,3  26,1  -0,18 

 0,00 

2 

Усього 29,0  30,0  29,8  29,6  -0,15 33 

Ін
ш

і 
а

с
п

е
к

т
и

 
о

с
в

іт
н

ь
о
ї 

т
а
 

н
а

у
к

о
в

о
ї 

п
о

л
іт

и
к

и
 

Державні мита 41,0  42,5  42,5  42,5  0,00 7 

Профільне фінансування 18,8  16,9  16,9  16,9 -0,00 9 

Стратегічне фінансування 25,0  25,2  23,0  22,6 -0,34 12 

Усього Інші цілі 27,5  26,3  25,9  25,7 -0,15 28 

 Частка University of Helsinki 24,3  24,5  24,2  24,1 -0,11 100 

 

На прикладі University of Helsinki можемо бачити, що запровадження моделі 

фінансування університетів на основі результатів діяльності призвело до змін у їх 

фінансуванні. Зокрема, у 2019 р. порівняно з 2017 р. відбулось скорочення частки 

урядового основного фінансування для University of Helsinki з 24,5% до 24,1%, у т. 

ч. у розрізі складових освіти, досліджень та інших аспектів освітньої й наукової 

політики.  

На зміни у розрізі складової освіти найбільше вплинуло: 

 значне скорочення частки показників: ступеня магістра, що присуджена 

іноземним студентам (з 12,9% до 10,4%), навчальних кредитів у 

відкритому університетів (з 19,3% до 18,4%), кількості студентів, які 

отримали понад 55 навчальних кредитів (з 19,9% до 18,8%); 

 незначне скорочення ваги показників кількості ступенів магістра (з 18,3% 

до 18,0%) та працевлаштованих випускників (з 18,4% до 18,3%); 

На зміни у розрізі складової досліджень найбільше вплинуло: 
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 скорочення частки показників: кількості наукових публікацій (з 31,6% до 

29,8%) та міжнародних викладачів і дослідників (з 26,5% до 26,1%); 

Поряд із цим у розрізі вище наведених складових спостерігаємо зростання за 

показниками: опитування студентів (з 16,8% до 17,5%), студентської мобільності 

(з 17,6% до 18,1%) кількості ступенів доктора наук та конкурентного фінансування 

досліджень на національному й міжнародному рівнях. 

У розрізі складової інших аспектів освітньої та наукової політики University 

of Helsinki частка показників стратегічного фінансування й інших цілей 

скоротилась, а профільного фінансування і державних мит залишилась незмінною. 

Таким чином, ідентифікуємо тенденцію до скорочення фінансування 

університету за рахунок досягнення університетом низьких результатів діяльності 

за вищенаведеними результативними показниками. 

У квітні 2018 року Рада університету затвердила нові керівні принципи. 

Серед ключових змін запровадження моделі управління на основі результатів для 

розподілу обсягу фінансування на рівні факультетів/підрозділів. Відповідно до 

моделі, кожен підрозділ розробляє власний бюджет, виходячи із стратегічних 

цілей, визначених Колегією університету, та на основі бюджетних вказівок, 

наданих Ректором. Модель ґрунтується на «Strategic Plan 2017-2020» [441] 

(Стратегічному плані університету на 2017–2020 рр.) та принципі винагороди за 

високі результати діяльності, що не передбачає обов’язкового врахування усіх 

результативних показників, що зафіксовані в Угоді між Університетом та 

Міністерством освіти та культури. 

Згідно з цією моделлю обсяг фінансування, виділяється із бюджету University 

of Helsinki на факультети / підрозділи і розподіляється на три частини [439, c. 10]: 

 80% – Core funding (основне фінансування) за показниками присуджених 

ступенів, опитування студентів, студентської мобільності, конкурентного 

фінансування та ін. для стабілізації діяльності;  

 10% – Excellence funding (фінансування досконалості) за досягнення у сфері 

освіти, досліджень, інновацій, підприємництві, розподілене за чотирма 

критеріями: 
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2,5% на дослідження за показниками міжнародного фінансування 

досліджень та наявності Academy of Finland Centres of Excellence 

(Центрів досконалості Академії Фінляндії); 

2,5% на викладання за критерієм кількості студентів, які отримали 55 

навчальних кредитів за рік; 

2,5% за критерієм, який повинен бути узгоджений із 

факультетом/підрозділом; 

2,5% за критерієм, який повинен бути узгоджений із 

факультетом/підрозділом; 

 10% розподіляється ректором для фінансування стратегічного розвитку 

університету, у т. ч. на розвиток інноваційної екосистеми, підприємництва, 

діджиталізації. 

Звертаємо увагу, що у прийнятті рішення щодо внутрішнього розподілу 

фінансування на факультети / підрозділи університети є автономними. Розподіл 

фінансових ресурсів здійснюється відповідно до внутрішніх положень та 

інструкцій й стратегічних пріоритетів університету. 

Таким чином, наслідком реформування сектору вищої освіти Фінляндії стало 

зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти. Це дозволило 

університетам діяти більш гнучко і незалежно, конкурувати за міжнародні джерела 

фінансування, самостійно приймати рішення щодо основної діяльності University 

of Helsinki.  

Отримання університетами правового статусу незалежної юридичної особи 

розширило ступінь свободи у сфері фінансових питань. Відтепер університети 

несуть повну відповідальність за фінансовий стан. Це спонукатиме керівників 

формувати ефективну стратегію фінансового менеджменту університету. 

Запровадження моделі основного фінансування на основі результатів 

діяльності засвідчило зміну пріоритетів Уряду Фінляндії у частині покращення 

якості вищої освіти і досліджень та акцентуванні на працевлаштуванні 

випускників. Це призвело до посилення конкуренції між університетами за 

отримання фінансових ресурсів і відповідальність за результати своєї діяльності.  
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На інституційному рівні заклади вищої освіти Фінляндії є автономними у 

прийнятті рішень про внутрішній розподіл обсягу фінансування відповідно до 

стратегічного плану діяльності і керуються внутрішніми документами та 

інструкціями. Незважаючи на значні права щодо організації та управління 

діяльністю університетів, їх фінансова автономія є обмеженою повноваженнями 

зовнішніх органів із фінансових питань (встановлення рівня оплати за навчання, 

схвалення угод з нерухомістю та ін.). 

 

3.3. Розширення фінансової автономії та моделі фінансування вищої 

освіти у країнах – нових членах Європейського Союзу: Польща, Латвія, Литва 

  

Новації у фінансуванні вищої освіти – досвід Польщі 

Звернення до досвіду Польщі у сфері фінансування вищої освіти та 

фінансової автономії університетів пояснюється наступними чинниками. По-

перше, у 2018 році у Польщі був прийнятий новий Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Закон «Про вищу освіту та науку») [383], який, спричинив зміни у 

врядуванні та фінансуванні закладів вищої освіти. Наслідком такої зміни стало 

зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти. По-друге, частка 

витрат на вищу освіту у Польщі складає 1,4% ВВП (із державних джерел – 1,1% 

ВВП, із приватних джерел – 0,3% ВВП) та перебуває на рівні середнього значення 

для країн ЄС (1,35% ВВП) і не перевищує значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) 

[358, c. 266-267]. 

Базові показники, що характеризують вищу освіту Польщі є такими: 

 витрати на вищу освіту (за паритетом купівельної спроможності) – 225,2 

млн. євро [212]; 

 витрати на вищу освіту – 1,4% ВВП [358, c. 266-267], з них із державних 

джерел – 1,1% ВВП [358, c. 266-267]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, c. 

264] – 8977,35 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 14 [213; 361]; 
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 рівень фінансової автономії університетів – 54% [386]. 

Законодавче забезпечення у сфері вищої освіти Польщі включає такі ключові 

документи: 

 Constitution of the Republic of Poland (Конституція Республіки Польща) 

[417] 1997 р.; 

 Ustawa o Narodowym Centrum Nauki (Закон «Про Раду фінансування 

фундаментальних досліджень») [401] 2010 р.  

 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Закон «Про вищу освіту та науку») 

[383] 2018 р. 

При підготовці цього параграфу використано також результати досліджень 

Eurydice щодо системи вищої освіти Польщі у зв’язку із труднощами під час 

пошуку першоджерел на англійській мові. Інформаційними джерелами Eurydice є 

такі: 

 «The System of Education in Poland 2018» (Система освіти Польщі у 2018 

р.) [220]; 

 «Poland: National Reforms in Higher Education» (Національні реформи у 

сфері вищої освіти Польщі) [224]; 

 «Poland: Types of Higher Education Institutions» (Типи закладів вищої 

освіти Польщі) [225]; 

 «Poland: Higher Education Funding» (Фінансування вищої освіти) [223]; 

 «Poland: Administration and Governance at Central and/or Regional Level» 

(Керівництво та управління на центральному та / або регіональному рівні) 

[222]. 

Типи та кількість закладів вищої освіти 

У Польщі виокремлюють два типи закладів вищої освіти: (університетського 

типу) та «non-university-type» (неуніверситетського типу) [225]: 

До першого типу «university-type» відносять заклади, що здійснюють 

дослідницьку діяльність та мають рейтинг досліджень категорії A+ (провідний 

рівень у країні), A (достатній) або B+ (прийнятний з рекомендацією посилити 

наукову діяльність) принаймні за однією дисципліною у галузі природничих наук 
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або мистецтв). Ці рейтинги присвоюються на основі результатів зовнішнього 

оцінювання якості досліджень. Такі заклади вищої освіти присуджують освітні 

ступені бакалавра, магістра, доктора. 

До другого типу «non-university-type» належать заклади, що пропонують 

освітні програми з акцентом на практичній підготовці, що відповідають потребам 

соціально-економічного середовища. Такі заклади вищої освіти присуджують 

освітні ступені бакалавра та магістра. До цього типу включають заклади, які раніше 

були віднесені до шкіл вищої професійної освіти (wyższa szkoła zawodowa) та 

мають право присуджувати лише освітню ступінь бакалавра.  

У ст. 16 Закону «Про вищу освіту та науку» [383] містяться вимоги щодо 

найменувань закладів вищої освіти. Зокрема [383]:  

 найменування «академія» дозволено вживати для закладів 

університетського типу;  

 «технічний університет» / «технологічний університет» – для закладів 

університетського типу, що мають рейтинг досліджень A+, A або B+ 

принаймні у двох дисциплінах із інженерних або технічних наук;  

 «університет» – для закладів із рейтингом A+, A або B+, що мають 

принаймні 6 дисциплін або у галузі природничих наук або мистецтв. 

Залежно від профілю до видів публічних закладів вищої освіти відносять (ст. 

433) [383]: 

 military (військовий): публічний заклад, що перебуває у підпорядкуванні 

Міністра національної оборони; 

 government service (заклад державної служби): публічний заклад, що 

перебуває у підпорядкуванні Міністра внутрішніх справ; 

 HEI of art studies (заклад мистецтв): публічний заклад, що перебуває у 

підпорядкуванні Міністра культури та національної спадщини; 

 medical (медичний): публічний заклад, що перебуває у підпорядкуванні 

Міністра охорони здоров’я; 

 HEI of maritime studies (морський заклад): публічний заклад, що перебуває 

у підпорядкуванні Міністра морських справ. 
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 Кількість закладів вищої освіти Польщі у 2017-2018 н.р. склала 390 од., із них 

[220, c. 73; 225]: 

 123 – публічних; 

 267 – приватних.  

 Кількість закладів вищої освіти у розрізі університетського та 

неуніверситетського типів є такою [220, 225]: 

 19 – universities (uniwersytety) університети; 

 23 – technical universities (wyższe szkoły techniczne) технічні університети; 

 7 – agricultural institutions (wyższe szkoły rolnicze) аграрні заклади; 

 58 – universities / schools of economics (wyższe szkoły ekonomiczne ) 

університети / школи економіки; 

 13 – pedagogical institutions (wyższe szkoły pedagogiczne) педагогічні 

заклади; 

 9 – medical universities (akademie medyczne) медичні університети; 

 2 – universities / institutions of maritime studies ( wyższe szkoły morskie) 

морські університети / заклади; 

 6 – universities / institutions of physical education ( akademie wychowania 

fizycznego) університети / заклади фізичної культури; 

 22 – academies of fine arts (wyższe szkoły artystyczne) академії мистецтв; 

 15 – theological institutions богословські заклади; 

 7 – заклади у підпорядкування міністрів національної оборони і 

внутрішніх справ. 

 Переважна більшість публічних закладів вищої освіти (близько 70%) 

належать до університетського типу, а решта (близько 30%) – до 

неуніверситетського типу. 

Регулювання вищої освіти – національний рівень 

За реалізацію цілей освітньої політики, регулювання й фінансування закладів 

вищої освіти відповідальним є Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego [323] 

(Міністерство науки та вищої освіти). Міністр науки та вищої освіти має 
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персоніфіковану відповідальність та здійснює нагляд за діяльністю закладів вищої 

освіти (ЗВО) в частині відповідності їх діяльності та статутів законодавству, надає 

дозволи щодо заснування недержавних закладів вищої освіти та здійснює контроль 

за використанням державних фінансових ресурсів (ст. 426 Закону «Про вищу освіту 

та науку» [383]). Парламент здійснює законодавчу функцію у сфері вищої освіти. 

У результаті реформування вищої освіти 2009 року створено організації – 

посередники між закладами вищої освіти та державою, що мають функцію 

координування. А саме, засновано дві незалежні Ради досліджень, що 

фінансуються державою [279, c. 338]:  

 для фундаментальних досліджень (Narodowe Centrum Nauki, NCN) [343];  

 для прикладних досліджень (Narodowe Centrum Badarii Rozwoju, NCBR) 

[342].  

Також було оновлено Комітет з акредитації Польщі (Polska Komisja 

Akredytacyjna, PKA) [382] та Національний комітет з оцінювання наукових 

підрозділів (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, KEJN) [275], основним 

завданням якого є проведення комплексного оцінювання дослідницької діяльності 

наукових інституцій (Polish Academy of Science, дослідницьких інститутів та 

факультетів закладів вищої освіти) відповідно до міжнародних стандартів. За 

результатами оцінювання наукові підрозділи / установи класифікують за 

категоріями [325]:  

«A+» – провідний рівень у країні; 

«A» – достатній;  

«B» – прийнятний з рекомендацією посилити наукову діяльність;  

«C» – незадовільний рівень.  

Отже, відбулися зміни у врядуванні дослідницької діяльності публічних 

закладів вищої освіти через запровадження рейтингу дослідницької діяльності 

закладів вищої освіти. Залежно від отриманого рейтингу за результатами 

оцінювання дослідницької діяльності заклади отримують державне фінансування у 

вигляді субсидії. 
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Відзначимо, що наступна реформа системи вищої освіти Польщі 

започаткована із прийняттям документу «Law on Higher Education and Science 

2018» (Закону про вищу освіту та науку) [383] 2018 р. У ст. 3 Закону зазначено, що 

«Основою системи вищої освіти та науки є свобода викладання, художньої 

творчості, наукових досліджень та оприлюднення їх результатів, автономія 

університету» [383]. 

Відповідно до нового Закону основними принципами для закладів вищої 

освіти є такі [381]: 

 заклади вищої освіти є автономними у всіх сферах своєї діяльності; 

 регулювання діяльності закладів вищої освіти здійснюється на основі 

принципів свободи, викладання, досліджень та художньої творчості. 

 заклади вищої освіти є складовою частиною національної системи освіти 

та досліджень, їх місією є діяльність із викладання та досліджень; 

 заклади вищої освіти співпрацюють у галузі досліджень та розробок для 

зацікавлених сторін, а також через участь роботодавців у розробленні освітніх 

програм та навчальному процесі. 

 центральні органи влади та місцевого самоврядування можуть приймати 

рішення щодо закладів вищої освіти лише у випадках, передбачених 

законодавчими актами Парламенту. 

Ключовими змінами відповідно до цього Закону є наступні [224]: 

 розширення автономії заклади вищої освіти та передача компетенцій щодо 

внутрішньої структури закладів вищої освіти; 

 мінімальні законодавчі обмеження, що полягають у регулюванні закладів 

вищої освіти з боку центральних органів; у цих умовах статут закладу вищої освіти 

є його конституцією, що регулює основні принципи та питання організації 

діяльності закладу вищої освіти; 

 створення нового органу у структурі управління – Рада закладу вищої 

освіти. Відповідно до ст. 19 Закону про вищу освіту та науку [383] до складу Ради 

закладу вищої освіти входять: 

6 або 8 осіб, що призначених Сенатом закладу вищої освіти; 
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голова органу студентського самоврядування (przewodniczący 

samorządu studenckiego); 

 зміни щодо фінансування закладів вищої освіти, які передбачають, що 

заклад вищої освіти отримуватиме одну субсидію замість низки попередніх 

цільових субсидій. Обсяг цієї субсидії розподіляється відповідно до потреб закладу 

вищої освіти. Передбачено зростання обсягу фінансування вищої освіти загалом 

(наприклад, 3 млрд. злотих на заклади вищої освіти у вигляді державних облігацій; 

додаткові 700 млн. злотих на вищу освіту та дослідження, передбачені у бюджеті 

на 2019 рік). Це дозволяє закладу вищої освіти здійснювати більший контроль та 

мати ширший діапазон прийняття рішень щодо своїх витрат; 

 запровадження «Excellence Initiative – Research University programme» 

(Програма досконалості – Дослідницький університет). Мета програми полягає у 

відборі 10 університетів Польщі із значним потенціалом, щоб стати 

дослідницькими університетами світового класу. Для відібраних університетів 

передбачено додаткове фінансування строком на 6 років (2020-2026 рр.) із 

щорічним збільшенням у розмірі 10% від субсидії 2019 р. із державного бюджету 

[324]. Університет, який подає заявку на додаткове фінансування, має представити 

план розвитку, що є складовою угоди з Міністерством науки та вищої освіти.  

Фінансування вищої освіти 

Державний бюджет є основним джерелом фінансування закладів вищої 

освіти Польщі. Загальний бюджет, виділений на вищу освіту та наук, визначається 

щорічно у документі «Ustawa Budżetowa na rok» [186] (Закон «Про бюджет на 

відповідний рік»). 

У 2017 році було представлено формулу для фінансування викладацької 

діяльності закладу вищої освіти, що складається із двох компонентів [197, c. 91]:  

 один компонент є сталим і передбачає обсяг фінансування, розрахований 

на історичній основі у розмірі 50% (54% у 2017 р.) для кожного закладу;  

 решта 50% (43% у 2017 р.) розраховується на основі формули з чотирма 

компонентами (студенти, науково-педагогічний персонал, дослідження, 

інтернаціоналізація). 
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Формула розподілу містить такі зважені показники [197, c. 91]:  

 кількість студентів (40%);  

 науково-педагогічний персонал (45%); 

 дослідження (10%);  

 міжнародне співробітництво (5%), включаючи оцінювання якості на 

основі загального показника оцінки якості досліджень. 

Схематично зображення формули подамо на рис. 3.6.  

 
 

Рис. 3.6. Формула розподілу обсягу основного фінансування на викладання у 

2017-2018 рр. [197, c. 91] 
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Формула базується на вхідних показниках, що враховують різні категорії 

науково-педагогічного персоналу та студентів (вага 45% і 40%), які корегуються 

(зважуються) на коефіцієнти «наукового потенціалу» та «доступності викладання» 

(кількість студентів на викладача) відповідно. Однак, ризиком є те, що існує 

ймовірність оцінювання кількості за якістю і стимулювання зростання балів, а не 

результативності. 

З рис. 1 можемо бачити, що найбільш вагомими показниками у моделі 

розподілу фінансування є такі: 

 кількість докторантів з найбільшим ваговим коефіцієнтом 6 у складовій 

«Студенти та докторанти»; 

 кількість професорів, які запрошені із-за кордону та професорів з 

ваговими коефіцієнтами 4 і 2,5 відповідно у складовій «Науково-

педагогічний персонал»; 

 дослідження за програмою Horizon 2020 з ваговим коефіцієнтом 4 у 

складовій «Дослідження». 

Аналіз моделі засвідчує посилення наукової складової як одного із 

пріоритетів Уряду у сфері вищої освіти Польщі. 

Відповідно до ст. 383 п. 2 Закону «Про вищу освіту та науку» 2018 р. [383], 

рівень державного бюджетного фінансування вищої освіти та науки, виділений на 

певний фінансовий рік, не може бути нижчим, ніж у попередньому році. 

Запланований у Державному бюджеті обсяг фінансування вищої освіти та науки 

підлягає щорічній індексації та коригується на [383]: 

 витрати на науку: прогнозне значення зростання реального ВВП, 

помножене на рівень індексації; 

 витрати на вищу освіту: індекс споживчих цін, запланований у 

Державному бюджеті. 

Рівень індексації для фінансування науки становить 1,25 у 2019 р. та 

збільшуватиметься щорічно на 0,1 між 2020 та 2028 рр. [383]. 

Міністр освіти та науки Польщі здійснює розподіл фінансових ресурсів на 

заклади вищої освіти (ст. 369 Закону «Про вищу освіту та науку» 2018 р.) [383]. 
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Рівень фінансування залежить, у першу чергу, від типу закладу вищої освіти 

(університетського або неуніверситетського, публічного або непублічного). 

Зокрема, у табл. 3.10 подано типи й напрями фінансування залежно від типу 

закладу вищої освіти й критеріїв розподілу фінансових ресурсів на основі 

алгоритму, що визначені у ст. 365 Закону «Про вищу освіту та науку» 2018 р. 

Таблиця 3.10 

Механізм фінансування за типом закладу вищої освіти у Польщі [223; 383] 

Напрями розподілу 

фінансування 

М
ех

а
н

із
м

 р
о
зп

о
д

іл
у
 ф

ін
а
н

су
в

а
н

н
я

 

В
и

д
 ф

ін
а
н

су
в

а
н

н
я

 

Фінансування відповідно 

до типу закладу вищої 

освіти 

Критерії розподілу 

фінансування, що 

застосовуються у 

алгоритмі 

Публічний 

заклад 

вищої 

освіти 

Непублічний 

заклад 

вищої освіти 
У

н
ів

ер
си

т
ет

сь
к

о
г
о
 

т
и

п
у
 

Н
еу

н
ів

ер
си

т
ет

сь
к

о

г
о
 т

и
п

у
 

У
н

ів
ер

си
т

ет
сь

к
о
г
о
 

т
и

п
у
 

Н
еу

н
ів

ер
си

т
ет

сь
к

о

г
о
 т

и
п

у
 

Підтримка та розвиток 

викладацького потенціалу 

(навчання студентів очної 

форми; утримання 

студентських 

гуртожитків; 

професійний розвиток 

персоналу) 

А
л
го

р
и

тм
 

су
б
си

д
ія

 

так так так ні 

типи закладів вищої 

освіти 

професорсько-

викладацький склад та 

студенти очної форми 

навчання 

індекси/показники 

витрат за дисциплінами 

Підтримка та розвиток 

дослідницького 

потенціалу (підготовка 

кадрів в докторантурі) 

А
л
го

р
и

тм
 

су
б
си

д
ія

 

так ні ні так 

тип суб’єкта 

докторанти 

категорії досліджень 

індекси витрат 

дисциплін 

найманий персонал, що 

проводить наукову 

діяльність 

Фінансові пільги для 

студентів (грант на 

утримання; грант для 

студентів з особливими 

потребами; виплата 

матеріальної допомоги; 

стипендія ректора) 

А
л
го

р
и

тм
 

Ц
іл

ь
о

в
и

й
 г

р
ан

т 
(г

р
ан

т 
к
о
н

к
р
ет

н
о
м

у
 

б
ен

еф
іц

іа
р
у
) 

так так так так 

студенти, які 

отримують гранти на 

утримання 

студенти з особливими 

потребами 
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Продовження табл. 3.10 

Напрями розподілу 

фінансування 

М
ех

а
н

із
м

 р
о
зп

о
д

іл
у
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 
В

и
д
 ф

ін
а
н

су
в

а
н

н
я

 

Фінансування відповідно 

до типу закладу вищої 

освіти 

Критерії розподілу 

фінансування, що 

застосовуються у 

алгоритмі 

Публічний 

заклад 

вищої 

освіти 

Непублічний 

заклад 

вищої освіти 

У
н

ів
ер

си
т

ет
сь

к
о
г
о
 

т
и

п
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и
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т
и
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Н
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н
ів

ер
с

и
т
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к

о
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о
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и
п

у
 

Інвестиції / капітальні 

витрати, пов’язані з 

діяльністю з викладання 

та досліджень 

У
го

д
а
 

Ц
іл

ь
о
в
и

й
 г

р
ан

т 
(к

о
н

к
р
ет

н
і 

ц
іл

і)
 

так так так так 

важливість 

відповідного 

інвестиційного проекту 

для даного закладу 

вищої освіти; 

вплив запланованого 

інвестиційного проекту 

на безпеку його 

користувачів та 

скорочення 

операційних та 

експлуатаційних 

витрат закладу вищої 

освіти; 

можливість залучення 

спільного 

фінансування з інших 

джерел для 

запланованої роботи 

або завдань. 

Завдання, пов'язані з 

забезпеченням 

адекватних умов для 

повноцінної участі 

студентів з особливими 

потребами у навчальному 

процесі та науковій 

діяльності 

А
л
го

р
и

тм
 

Ц
іл

ь
о
в
и

й
 г

р
ан

т 
(г

р
ан

т 
к
о
н

к
р
ет

н
о
м

у
 

б
ен

еф
іц

іа
р
у

 

так так так так 

студенти та докторанти 

з особливими 

потребами 

 

З табл. 3.10 можемо бачити, що основними механізмами розподілу 

фінансових ресурсів на заклади вищої освіти є алгоритм у вигляді формули 

фінансування та укладення угоди між закладом вищої освіти та Міністерством 

науки та вищої освіти. 
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За даними Eurydice [223], з 2018 р. для публічних закладів вищої освіти 

університетського типу Польщі при розподілі фінансування на основі формули 

враховують наступні зважені показники [223]: 

35% – Студенти (Students) (освітніх рівнів бакалавр, магістр, доктор):  

 індекси витрат у різних галузях знань;  

 співвідношення кількості студентів на викладача; 

 кількість студентів очної форми навчання.  

У 2019 році цей показник враховує також докторантів очної форми, 

зарахованих до 2019-2020 навчального року. 

25% – Науково-педагогічний персонал (Staff):  

 кількість професорів – 2,5; 

 кількість докторів філософії (post doc) – 2; 

 кількість науково-педагогічних працівників, що мають РhD – 1,5; 

 кількість науково-педагогічних працівників, що мають ступінь 

магістра – 1; 

 кількість професорів, що запрошені із-за кордону – 3. 

5% – Інтернаціоналізація (Internationalisation): 

 кількість студентів та докторантів, що приймають участі у 

міжнародному обміні: 

національні – 1; 

міжнародні – 2 (кредитна мобільність 3 місяці), 4-6 (ступенева 

мобільність). 

25% – Дослідницька діяльність (Research activity): 

 кількість дисциплін, що мають рейтинг досліджень вище С (із 

зважуванням залежно від категорії та коливається від 0,70 для категорії 

В й до 1,50 для категорії А+);  

 показники витрат за відповідними дисциплінами;  

 кількість персоналу (в еквіваленті повного робочого часу), що 

здійснюють дослідження з відповідних дисциплін. 
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5% – Дослідження та розробки (Research and development): внутрішні витрати 

на Дослідження та розробки закладів вищої освіти (R&D). 

5% – Проекти (Projects): кількість національних та міжнародних 

дослідницьких проектів, що реалізуються закладами вищої освіти (з більшою 

вагою для міжнародних проектів, і, зокрема, тих, що фінансуються за програмами 

«Horizon 2020» [259] та «Horizon Europe Programmes» [260] – 4). 

Зазначимо, що у формулі розподілу фінансування публічних закладів вищої 

освіти Польщі з 2018 р. відбулися зміни в частині: 

 деталізації складових елементів та показників у формулі; 

 скорочення питомої ваги деяких складових формули. 

Зокрема, можемо бачити такі нові деталізовані складові формули: 

дослідницька діяльність, дослідження та розробки, проекти.  

Відбулося скорочення частки фінансування складових «Студенти» – з 40% 

до 35% та «Науково-педагогічний персонал» – з 45% до 25%, а також зростання 

складової «Дослідницька діяльність» з 10% до 25%. 

Аналіз формул розподілу фінансування публічних закладів вищої освіти 

університетського типу Польщі засвідчує зміну пріоритетів Уряду у сфері вищої 

освіти в частині посилення дослідницької складової та акцентуванні на студентах і 

кадровому потенціалі закладів. 

За даними Eurydice [223], для публічних закладів вищої освіти 

неуніверситетського типу при розподілі фінансування враховують наступні 

зважені показники [223]: 

50% – Студенти (Students) (освітніх рівнів бакалавр, магістр):  

 індекси витрат у різних галузях знань;  

 співвідношення кількості студентів на викладача; 

 кількість студентів очної форми навчання (для магістрів – 0,6).  

40% – Науково-педагогічний персонал (Staff):  

 кількість професорів – 2,5; 

 кількість докторів філософії (post doc) – 2; 

 кількість науково-педагогічних працівників, що мають РhD – 1,5; 
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 кількість науково-педагогічних працівників, що мають ступінь 

магістра – 1; 

5% – Випускники (Graduates): кількість випускників та відносний рівень 

безробіття випускників на основі результатів відстеження працевлаштування 

випускників. 

5% – Дохід (Income): співвідношення між операційними доходами та різними 

грантами, субсидіями, отриманими закладами вищої освіти. 

Відмітимо, що у формулі розподілу фінансування публічних закладів вищої 

освіти неуніверситетського типу Польщі акцентовано на студентах та встановлено 

взаємозв’язок із ринком праці. 

Фінансова автономія університетів 

Зазначимо, що право на автономію у сфері вищої освіти закріплено у 

Конституції Республіки Польща. Зокрема, у ст. 70 Конституції Республіки Польща 

зазначено, що «публічна влада забезпечує громадянам загальний і рівний доступ до 

освіти. З цією метою вони створюють і підтримують системи з надання 

індивідуальної фінансової та організаційної допомоги учням і студентам. Умови 

надання допомоги визначаються законом. Забезпечується автономія закладів вищої 

освіти на принципах, визначених законом» [417]. 

За даними European University Association (Європейської асоціації 

університетів), рівень фінансової автономії університетів Польщі у 2017 р. складав 

54% (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Показники фінансової автономії університетів Польщі у 2017 р. [209; 210] 

Показники Зміст Значення 

Термін  

та тип 

державного 

фінансування 

Термін 

державного 

фінансування 

один рік 60% 

Тип державного 

фінансування 

блоковий грант і наявні обмеження на 

розподіл обсягу фінансування  

60% 

Можливість утримувати надлишкові 

кошти 

можуть утримувати, але їх розподіл 

визначається зовнішнім органом 

80% 

Можливість позичати гроші можуть позичати, існують обмеження 80% 
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Продовження табл. 3.11 

Показники Зміст Значення 

Можливість володіти будівлями Можуть продавати, існують обмеження  60% 

Можливість 

встановлювати 

плату за навчання 

Студенти 

з країн-членів ЄС  

бакалаврат, магістратура, докторантура 

відсутня плата за навчання 

0% 

Студенти з країн-

не членів ЄС 

(бакалаврат, 

магістратура, 

аспірантура) 

рівень плати за навчання встановлюється на 

основі погодження між університетами та 

зовнішнім органом  

60% 

Рівень фінансової автономії (зважене значення) 54% 

 

Відповідно до ст. 17 Закону «Про вищу освіту та науку» [383] 2018 р., до 

структури управління публічного закладу відносять такі складові [383]: 

 Рада закладу (Rada uczelni); 

 Ректор (Rektor); 

 Сенат (Senat). 

До повноважень Ради закладу вищої освіти  належать надання рекомендації 

щодо проекту статуту та стратегії закладу та моніторинг фінансового менеджменту 

закладу. У рамках моніторингу фінансової діяльності Рада закладу вищої освіти 

надає пропозиції щодо діяльності та фінансового плану закладу, затверджує звіт 

про виконання плану та фінансовий звіт (ст. 18 цього Закону). 

У межах своїх обов’язків Ректор публічного закладу вищої освіти забезпечує 

розроблення інституційної стратегії, здійснює управління закладом, відповідає за 

фінансовий менеджмент і приймає рішення з усіх питань, що стосуються закладу, 

за винятком тих, що передбачені Законом «Про вищу освіту та науку» [383] 2018 

р., статутом закладу для інших керівних органів закладу.  

Наприклад, у Статуті University оf Warsaw [465] визначено, що університет у 

межах наявних фінансових ресурсів здійснює незалежне управління фінансами 

відповідно до річного операційного та фінансового плану. Визначення принципів 

розподілу фінансування у вигляді отриманих бюджетних субсидій між 

підрозділами університету та вимог для здійснення дослідницької діяльності 
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належить до повноважень Сенату. Детальні вимоги фінансового менеджменту 

організаційних підрозділів університету встановлюються ректором університету. 

Відповідно до ст. 343 п.2 Закону «Про вищу освіту та науку» [383] 2018 р. 

ректор закладу вищої освіти подає до Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce, Systemem POL-on [479] (Національна інтегрована інформаційна 

системи із науки та вищої освіти POL-on) такі документи [383]:  

 звіти про результати діяльності та фінансові плани;  

 звіти про використання субсидій та грантів;  

 щорічні фінансові звіти державного закладу вищої освіти, перевірені 

аудиторською фірмою. 

Керування системою POL-on здійснює Міністр освіти та науки Польщі 

(ст. 342), який також визначає обсяг деталізованих даних, порядок та терміни їх 

введення та оновлення, зберігання та видалення таких даних. Якщо дані, введені в 

систему POL-on [479], є неправильними або ненадійними, або не введені у 

встановлені терміни, Міністр освіти та науки може призупинити передачу 

фінансових ресурсів у межах субсидії до усунення недоліків. 

Відповідно до ст. 9 Закону «Про публічні фінанси» 2009 р. [220], публічні 

заклади вищої освіти належать до суб’єктів публічного сектору. Тому вони мають 

дотримуватися всіх правил управління публічними фінансами, як це передбачено в 

цьому Законі. Наприклад, існують вимоги щодо наявності управлінського 

контролю та відповідні правила бухгалтерського обліку. Якщо доходи або витрати, 

відображені у фінансовому плані публічного закладу вищої освіти, перевищують 

40 млн. злотих (близько 9,3 млн. євро), проводиться внутрішній аудит (ст. 274 п. 2 

цього Закону) [220].  

Відповідно до ст. 410 Закону «Про вищу освіту та науку» [383] 2018 р. річні 

фінансові звіти публічних закладів вищої освіти підлягатимуть перевірці 

аудиторською фірмою, яку призначає Рада закладу вищої освіти. Міністр освіти та 

науки контролює відповідність діяльності закладів вищої освіти законодавству та 

доцільність використання державних фінансових ресурсів. За умови порушення 

положень Закону Міністр освіти та науки може (ст. 432) [383]:  
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 призупинити зарахування студентів або докторантів до наступного 

навчального року; 

 накладати фінансовий штраф, подати заяву до виборчої колегії закладу 

вищої освіти для звільнення ректора; 

 подати пропозицію до Сенату закладу вищої освіти для скорочення 

терміну повноважень Ради закладу. 

У ст. 12 Закону «Про вищу освіту та науку» 2018 р. вказано, що заклади вищої 

освіти можуть здійснювати підприємницьку діяльність у вигляді створення 

товариств з обмеженою відповідальністю, що відокремлена від основної діяльності 

закладу організаційно та фінансово й охоплює сферу та форми, визначені їх 

статутами. У ст. 407. Цього Закону вказано, що фінансові ресурси, одержані 

публічним ЗВО у вигляді субсидій та грантів накопичуються на окремому 

банківському рахунку у Bank Gospodarstwa Krajowego [125] (Державний банк 

Польщі). 

За даними Eurydice [223], як й інші суб’єкти державного сектору, заклади 

вищої освіти Польщі не можуть володіти / придбати акції (частки) в компаніях або 

облігації, випущені суб’єктами, відмінними від Державного казначейства або 

місцевих органів влади. 

Можливість встановлювати оплату за навчання студентів. За даними Eurydice 

[223] для студентів та з держав-членів ЄС очної форми освітнього рівня бакалавра, 

магістра, доктора в університетах Польщі відсутня плата за навчання. Для 

іноземних студентів рівень плати за навчання встановлюється на основі 

погодження між університетами та зовнішнім органом. 

Однак відповідно до ст. 79 Закону «Про вищу освіту та науку» [383] 2018 р. 

публічний заклад вищої освіти може встановлювати збори за такі освітні послуги 

[383]: 

 програми заочної форми навчання, включаючи програми першого, 

другого та третього циклу; 

 заняття щодо повторного вивчення дисциплін студентами очної форми, 

які мають незадовільні навчальні досягнення; 
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 освітні програми на іноземній мові; 

 заняття, які не включені до навчального плану; 

 ступеневі програми польською мовою, для осіб що не є громадянами 

Польщі; 

 перевірка результатів навчання; 

 студентська книжка, посвідчення студента та дублікати цих документів, 

видані студенту; 

 додаткові завірені копії диплома про вищу освіту та додаток до диплома, 

виданого іноземною мовою; 

 дублікат диплома про вищу освіту та додаток до диплома; 

 розміщення у студентських гуртожитках та харчування в студентських 

їдальнях. 

Крім того, заклади вищої освіти можуть встановлювати збори за [223]: 

 програмами післядипломної освіти, спеціалізованими програмами; 

 курсами та іншими видами програм або курсів; 

 погодження / підтвердження документів, що стосуються академічного 

прогресу під час навчання або закінчення післядипломної освіти та 

спеціальних програм, призначених для юридичних операцій з іншими 

країнами. 

Відповідно до ст. 79 п. 1 Закону «Про вищу освіту та науку» [383] 2018 р. 

оплата навчання студентів за освітніми послугами не може перевищувати витрат, 

понесених певним закладом, настільки, наскільки це необхідно для створення та 

виконання програми, включаючи витрати на підготовку та реалізацію стратегії 

інституційного розвитку. У ст. 80 п. 4 вказано, що рівень зборів за проведення 

процесу валідації результатів навчання не може перевищувати більш ніж на 20% 

витрат, понесені при наданні таких послуг [383]. Однак заклади не встановлюють 

плату за діяльність, пов’язану з перевіркою результатів навчання, зазначеними в 

навчальному плані, а також за видачу документів, що стосуються успішності в 

навчанні. 
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Таким чином, автономія закладів вищої освіти Польщі гарантована 

конституційно та законодавчо. Наслідком проведених реформ стало зростання 

рівня фінансової автономії закладів вищої освіти. Заклади вищої освіти є 

автономними відповідно до умов, визначених Законом «Про вищу освіту та науку» 

[383] щодо управління фінансами та ресурсами. Державні органи можуть приймати 

рішення, що стосуються закладу вищої освіти, лише у випадках, передбачених 

Актами Парламенту. 

Запровадження моделі фінансування за типом закладу вищої освіти 

(університетський або неуніверситетський) на основі алгоритму засвідчило зміну 

пріоритетів Уряду Польщі у частині покращення якості досліджень та фокусування 

на студентах і кадровому потенціалі закладів вищої освіти університетського типу. 

Пріоритетами у фінансуванні закладів вищої освіти неуніверситетського типу 

стали студенти та працевлаштування випускників.  

Запровадження фінансування дослідницької діяльності наукових одиниць на 

основі рейтингу сприяло посиленню відповідальності закладів вищої освіти 

Польщі за результатами своєї діяльності. 

Вище зазначені зміни призвели до посилення підзвітності та відповідальності 

закладів вищої освіти за використання державних фінансових ресурсів. 

На інституційному рівні заклади вищої освіти Польщі є автономними щодо 

управління фінансами відповідно до річного операційних та фінансових планів, 

визначення принципів розподілу отриманих бюджетних субсидій на внутрішні 

підрозділи університету. 

Незважаючи на значні зміни у врядуванні та фінансуванні університетів 

Польщі, їх фінансова автономія є обмеженою. Зокрема:  

 використання генерованого надлишку фінансових ресурсів підлягає 

обмеженням із боку зовнішніх органів влади;  

 запозичення можливе з деякими обмеженнями. Держава може гарантувати 

запозичення. Якщо позика гарантована активами університету, отриманими 

від держави або місцевого самоврядування, заявка на позику повинна бути 

схвалена зовнішнім органом; 
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 операції із активами вимагають зовнішнього дозволу залежно від власності 

на нерухоме майно; 

 рівень плати за навчання для іноземних студентів встановлюється на основі 

погодження між університетами та зовнішнім органом.  

 

Тривимірна модель державного фінансування закладів вищої освіти Латвії  

Звернення до досвіду Латвії у сфері фінансування вищої освіти та фінансової 

автономії університетів пояснюється наступними чинниками.  

По-перше, у 2009 р. були внесені зміни до «Law On Institutions of Higher 

Education 1995» (Закон «Про заклади вищої освіти» 1995 р.) [284], що передбачали 

зміну правового статусу закладів вищої освіти з «бюджетних установ» на 

«юридичних осіб публічного права (derived public persons)». Наслідком такої зміни 

стало зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти.  

По-друге, у 2015 р. запроваджено тривимірну модель державного 

фінансування закладів вищої освіти на національному рівні, що містить складові: 

«base funding» (базове фінансування навчальної діяльності), «performance-based 

funding» (результат-орієнтоване фінансування) та «development funding» 

(фінансування розвитку вищої освіти й досліджень). 

По-третє, частка витрат на вищу освіту складає 1,5% ВВП (1,2% – із 

державних джерел, 0,3% – із приватних джерел) [358, c. 266-267], перебуває на рівні 

значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) і перевищує середнє значення по країнам 

ЄС (1,35% ВВП) [358, c. 261, 273]. 

Базові показники, що характеризують вищу освіту Латвії є такими: 

 витрати на вищу освіту (за паритетом купівельної спроможності) – 23 млн. 

євро [212]; 

 витрати на вищу освіту – 1,5 % ВВП [358, c. 266], з них із державних 

джерел – 1,2 % ВВП [358, c. 267, 273]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, c. 

264] – 7448,6 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 17 [213; 361]; 
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 рівень фінансової автономії університетів – 89% [386]. 

Типи та кількість закладів вищої освіти 

У Латвії виокремлюють такі типи закладів вищої освіти [282; 227]:  

 «university-type» (університетського типу), що пропонують програми 

академічної та професійної підготовки; 

 «non-university-type» (неуніверситетського типу), що пропонують 

програми професійної підготовки; 

 koledža (коледж) (надають вищу професійну освіту першого рівня), може 

функціонувати як структурний підрозділ закладу вищої освіти, так і в 

якості незалежного закладу. 

У 2019 року в Латвії функціонували [124]: 

 6 університетів;  

 21 коледж та академії;  

 19 коледжів; 

 2 філії іноземних університетів. 

Нормативно-правове забезпечення у сфері вищої освіти включає такі ключові 

документи: 

 «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284] (Закон «Про заклади 

вищої освіти») 1995 р.;  

 «Cabinet Regulation № 740 of 24 August 2004. Regulations Regarding Stipends, 

and other legal acts governing the financing of the sector» [144] (Постанова Кабінету 

Міністрів «Про надання стипендій») 2004 р.; 

 «Law on Budget and Financial Management 1994» [283] (Закон «Про бюджет та 

фінансовий менеджмент») 1994 р.; 

 «Cabinet Regulation № 994 of 12 December 2006. Procedures for the Financing 

of Institutions of Higher Education and Colleges from the Funds of the State Budget» 

[145] (Порядок фінансування закладів вищої освіти та коледжів із Державного 

бюджету); 
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 «Cabinet Regulation № 1316 of 12 November 2013. Procedures for the Allocation 

of Financial Reference Amount to State Scientific Institutions, State Institutions of Higher 

Education and the Scientific Institutes of State Institutions of Higher Education» [143] 

(Порядок розміщення фінансових ресурсів для державних наукових інститутів, 

державних закладів вищої освіти, наукових інститутів державних закладів вищої 

освіти); 

 Ministru Kabinets rīkojums № 333 «Par jauna augstākās izglītības finansēšanas 

modeļa ieviešanu Latvijā» [326] (Розпорядження Кабінету Міністрів «Про 

запровадження нової моделі фінансування вищої освіти Латвії»), 2015 р. 

За реалізацією державної політики у сфері вищої освіти Латвії на 

національному рівні відповідають Ministry of Education and Science [267] 

(Міністерство освіти і науки), Парламент (Сейм) та Кабінет Міністрів. Інтереси 

закладів вищої освіти у Сеймі та Кабінеті Міністрів представляє Minister of 

Education and Science (Міністр освіти і науки). Council of Higher Education [281] 

(Рада з питань вищої освіти) є експертним органом з питань розвитку вищої освіти. 

Державне фінансування закладів вищої освіти: національний рівень 

Відповідно до ст. 78 «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284] 

(Закон «Про заклади вищої освіти») 1995 р., публічні заклади вищої освіти Латвії 

отримують фінансування із таких джерел [284]: 

 державний бюджет на освіту у відповідності до оптимального переліку 

освітніх програм і кількості студентів. Таке фінансування спрямоване на 

покриття витрат за комунальні платежі, податки, утримання 

інфраструктури, придбання інвентарю та обладнання, дослідницьку 

роботу, заробітну плату персоналу; 

 оплата навчання, що покривається державою або надається у вигляді 

кредитів, що підлягають або не підлягають поверненню; 

 із фінансових ресурсів цільового призначення. 

Державні заклади вищої освіти Латвії можуть отримувати додаткове 

фінансування з інших джерел фінансування досліджень. 
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У п. 4 ст. 78 «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284] (Закон «Про 

заклади вищої освіти») 1995 р. також вказано, що Ministry of Education and Science 

[267] (Міністерство освіти і науки), інші міністерства і державні структури Латвії 

можуть укладати договори із створеними органами самоврядування, що 

акредитовані державою та іншими юридичними і фізичними особами, закладами 

вищої освіти про підготовку певних спеціалістів або проведення досліджень з 

наданням відповідного державного фінансування [284]. Будь-яка державна 

структура або самоврядна та приватна структура може самостійно укладати 

договори із закладами вищої освіти про підготовку певних спеціалістів або 

проведенні досліджень з оплатою із наявних у їх розпорядженні коштів, якщо це не 

протирічить чинним законодавчим актам [284]. 

Як платники податків заклади вищої освіти Латвії прирівнюються до 

некомерційних організацій і мають право на отримання податкових пільг 

відповідно до чинних законодавчих актів. Заклади звільняються від сплати мита та 

зборів, а також від податків за імпорт матеріалів і оснащення на реконструкцію (п. 

5 ст. 78 «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284]). 

Відповідно до п. 7 ст. 78 «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284] 

після подання проекту річного державного бюджету до Сейму, Кабінет Міністрів 

Латвії має передбачити щорічне збільшення фінансування навчання у державних 

закладах вищої освіти не менше ніж на 0,25 % ВВП до досягнення щонайменше 2% 

ВВП. 

У ст. 51 та п.1 ст. 52 цього Закону зазначено, що держава у особі Minister of 

Education and Science (Міністра освіти та науки) на підставі пропозиції Council of 

Higher Education [281] (Рада з питань вищої освіти) визначає кількість місць у 

закладах вищої освіти Латвії, які фінансуються за рахунок коштів Державного 

бюджету. Порядок фінансування закладів вищої освіти за рахунок коштів 

державного бюджету встановлює Кабінет Міністрів. Прийом на місця, що 

фінансовані державою відбувається у порядку конкурсу [284]. 

Виокремлюють два способи розподілу державних фінансових ресурсів 

закладам вищої освіти. Перший включає прямі асигнування з державного бюджету 
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закладам вищої освіти [145]. Другий передбачає непрямі субсидії у вигляді 

гарантованих державою кредитів, у рамках яких держава субсидує процентні 

ставки за студентськими кредитами, що видані комерційними банками, покриває 

пільговий період, фінансує списання кредитів і виступає як вторинний гарант за 

банківськими кредитами [142]. 

Прямі державні асигнування закладам вищої освіти Латвії здійснюються у 

формі субсидій, які покривають витрати на освітній процес для певної кількості 

студентів на вільних бюджетних місцях  і фінансування науки.  

Розмір державного фінансування у моделі «навчальних місць» 

розраховується відповідно до визначеної на національному рівні формули [145]. 

Фінансування виділяється лише на освітні програми очної форми навчання у 

державних закладах вищої освіти. Розмір фінансування на 1 студента 

розраховується щорічно, на основі формули, яка враховує витрати на освітню 

програму за галуззю знань та освітнім рівнем. Зокрема, ключовими компонентами 

загальної формули є [120]:  

 кількість державних навчальних місць, що щорічно визначаються Minister 

of Education and Science (Міністром освіти і науки) до 1 березня;  

 основні витрати на навчальне місце;  

 витрати на соціальне забезпечення студентів;  

 коефіцієнти за предметною галуззю. 

У 2013 році Міністерство освіти і науки Латвії уклало угоду про 

співробітництво із World Bank та State Education Development Agency Republic of 

Latvia [405] (Державним агентством розвитку освіти Латвії) з метою оцінювання 

системи фінансування вищої освіти Латвії, надання пропозицій для розроблення й 

впровадження нової моделі фінансування вищої освіти.  

До елементів державного фінансування закладів вищої освіти Латвії 

належать [326]:  

 «formula funding (basic funding of studies)» (формула фінансування 

навчання) за показником кількості навчальних місць;  

 «performance agreements» (угоди про результати діяльності) для 
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підготовки певної кількості фахівців та для розвитку наукової діяльності;  

 «formula funding (basic funding of science) (формула фінансування науки) 

для закладів вищої освіти, наукових установ та наукових інститутів, 

створених закладами вищої освіти;  

 «funding to scientific activities through competitions» (конкурсне 

фінансування наукової діяльності). 

За результатами аналізу системи фінансування вищої освіти Латвії, що 

здійснювалася Світовим банком упродовж 2013-2014 років, експерти дійшли 

висновку, що діючі механізми фінансування у сфері вищої освіти працюють 

неефективно, а саме [326]:  

 у фінансуванні за формулою, яке базується на кількості навчальних місць 

відсутні компоненти результат-орієнтованого фінансування;  

 угоди про результати діяльності, які укладаються між закладами вищої 

освіти та Ministry of Education and Science (Міністерством освіти і науки), 

містять певні показники ефективності (наприклад, кількість 

підготовлених фахівців), однак ці угоди не мають реального впливу на 

розподіл фінансування. Тобто за невиконання положень таких угод не 

передбачені санкції; 

 визначення навчальних місць щороку обмежує можливості закладів вищої 

освіти планувати підготовку фахівців у довгостроковій перспективі;  

 поточна методологія розрахунку витрат на навчання є незрозумілою в 

частині мети розрахунку мінімального та оптимального коефіцієнтів 

витрат на дослідження, а також відмінностей між витратами на 

дослідження у розрізі галузей знань; 

 надмірна залежність від надходжень із оплати навчання (освіта) та 

структурних фондів ЄС (дослідження) перешкоджає фінансовій стійкості 

закладів вищої освіти у довгостроковій перспективі; 

 неузгодженість базового фінансування навчання та досліджень у діючій 

моделі фінансування; 

 надходження від приватних джерел недостатньо розвинені. 
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Враховуючи вище зазначене, Кабінет Міністрів Латвії ухвалив документ «Par 

jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā 2015» (Розпорядження 

«Про запровадження нової моделі фінансування вищої освіти у Латвії») 2015 р. 

[326], підтримавши пропозицію Світового банку про зміну моделі фінансування 

вищої освіти для забезпечення її збалансованого фінансування.  

Нова модель містить такі елементи [326]: 

 «base funding» (базове фінансування навчальної діяльності), що враховує 

показник кількості навчальних місць; 

 «performance-based funding» (результат-орієнтоване фінансування), 

наприклад, кількість наукових публікацій, обсяг залученого 

фінансування, кількість випускників у певній сфері; 

 «development funding» (фінансування розвитку вищої освіти й 

досліджень). 

Перша складова «base funding» містить два компоненти. Перший компонент 

передбачає, що заклади отримують фінансові ресурси за показником кількості 

навчальних місць. У 2016 році за цим компонентом закладам вищої освіти Латвії 

було розподілено 85,6 млн. євро. Другим компонентом є базове фінансування 

досліджень, обсяг якого розподіляється серед закладів вищої освіти на основі 

формули, що враховує вхідні індикатори (наприклад, витрати на технічне 

обслуговування інфраструктури та витрати на персонал), а також критерії, 

пов’язані із результативністю (наприклад, виконані дослідницькі проекти та 

кількість публікацій). Фінансування за цим компонентом у 2016 році склало 14,3 

млн. євро [265]. 

У рамках другої складової «performance-based funding» експерти Світового 

банку запропонували такі результативні показники для надання фінансування 

[265]: 

 частка випускників, тривалість навчання, працевлаштування випускників; 

 кількість студентів, які здобули ступінь магістра та доктора; 

 кількість студентів, що прийняли участь у міжнародній мобільності, а 

також запрошених викладачів, міжнародних проектів із дослідницької та 
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освітньої співпраці; 

 бібліометричні показники; 

 частка студентів, які беруть участь у фундаментальних та прикладних 

дослідженнях; 

 фінансування досліджень, залучене із зовнішніх джерел. 

У 2016 році 6,5 млн. євро було розподілено на основі показників 

результативності [265]: 

 30% – кількість «молодих вчених», які займаються дослідженнями; 

 25% – обсяг фінансових ресурсів, залучених із міжнародних джерел для 

досліджень і розробок (R&D) та інших проектів (наприклад, з Horizon 

2020); 

 10% – обсяг фінансових ресурсів, залучених на основі угод про 

дослідження і розробки (R&D) з державними, комерційними та іншими 

організаціями (крім місцевих органів влади) та залучених від органів 

місцевого самоврядування й компаній, що належать до місцевих органів 

влади (через регіональні дослідницькі проекти та субсидії); 

 10% – обсяг фінансових ресурсів, залучених від реалізації творчих та 

мистецьких проектів. 

Третій компонент «development funding» передбачає фінансування через 

Структурні фонди ЄС і Уряд Латвії, що фінансує стратегічні проєкти у рамках 

різних програм, наприклад Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM 

(програми у галузі науки, техніки, інженерії та математики) [265]. 

Нова модель фінансування зберігає показник кількості навчальних місць як 

основу, доповнюючи її фінансуванням результативності закладів вищої освіти, 

розвитку та конкуренції за найкращі результати у навчанні та дослідженнях. Така 

модель пов’язує фінансування навчання і досліджень, забезпечуючи можливості 

для реалізації закладами вищої освіти своїх завдань.  

Заклади вищої освіти отримують бюджетну субсидію на навчання та 

дослідницьку діяльність у рамках єдиної суми асигнування, структура та 

використання яких передбачені в угоді про результати діяльності на період 3-5 
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років. Така угода включає вимоги щодо звітності за досягнуті результати, які 

відповідають умовам розміщення фінансових ресурсів [265]. 

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів Латвії «Par jauna augstākās 

izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā» [326] (Про запровадження нової 

моделі фінансування вищої освіти у Латвії) 2015 р. було визначено принципи 

розподілу обсягу фінансування відповідно до нової моделі фінансування, які 

передбачають розрахунок на основі формули обсягу фінансування (F) для закладу 

вищої освіти та коледжу за рахунок коштів державного бюджету за новою моделлю 

фінансування, що містить такі компоненти [326]: 

F = F1 + F2 + F3, де 

F1 – обсяг (сума) базового фінансування; 

F2 – обсяг (сума) результат-орієнтованого фінансування; 

F3 – обсяг (сума) цільового фінансування інновацій і розвитку діяльності з 

викладання та досліджень. 

 

Обсяг (сума) базового фінансування розраховується за формулою: 

F1 = F1
s + F1

z, де 

F1
s – обсяг (сума) базового фінансування діяльності з викладання; 

F1
z – обсяг (сума) базового фінансування досліджень. 

 

Обсяг (сума) результат-орієнтованого фінансування розраховується за 

формулою: 

F2 = F2
s + F2

z, де 

F2
s – обсяг (сума) фінансування діяльності з викладання, базований на 

показниках результативності; 

F2
z – обсяг (сума) фінансування досліджень, базований на показниках 

результативності. 

Обсяг (сума) фінансування інновацій і розвитку діяльності з викладання та 

досліджень розраховується за формулою: 

F3 = F3
s + F3

z, де 
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F3
s – фінансування розбудови потенціалу щодо розроблення інноваційних 

освітніх програм, створення спільних освітніх програм; 

F3
z – підтримка зміцнення дослідницького та інноваційного потенціалу 

наукових установ та здатності залучати зовнішнє фінансування. 

Обсяг фінансування першого компоненту визначають у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів Латвії, на підставі кількості навчальних місць, 

що визначені закладом вищої освіти, базових витрат на навчальне місце, витрат на 

соціальне забезпечення і коефіцієнтів витрат на навчання у певних галузях [326]. 

Фінансування другого компоненту F2z здійснюватиметься за рахунок 

фінансових ресурсів бюджетної суб-програми 03.03.00 Development of Scientific 

Activity in Institutions of Higher Education and Colleges (Розвиток наукової діяльності 

закладів вищої освіти і коледжів). Фінансові ресурси виділяють закладу вищої 

освіти (Fatt) на онові формули, що передбачено у документі Cabinet Regulation 

No. 994 [145]: 

 

𝐹2𝑧 = 𝐹𝑎𝑡𝑡 (
(
𝑃

∑𝑃
)+(

𝑆

∑𝑆
)+(

𝐿

∑𝐿
)

3
), де 

F2
z – обсяг фінансових ресурсів, що виділяється для закладу вищої освіти; 

Fatt – фінансування за субпрограмою 03.03.00 Development of Scientific 

Activity in Institutions of Higher Education and Colleges у відповідному календарному 

році; 

P – кількість магістрів і докторантів, які працюють в якості дослідників у 

закладах вищої освіти, а також дослідників, які протягом останніх п’яти років 

здобули ступінь магістра або доктора за рівнем FTE; 

∑P – загальна кількість магістрів і докторантів, які працюють в якості 

дослідників у закладах вищої освіти, а також дослідників, які протягом останніх 

п’яти років здобули ступінь магістра або доктора за рівнем FTE; 

S – обсяг фінансування, отриманий в рамках дослідницьких проєктів, що 

реалізуються закладом вищої освіти у межах Рамкової програми Європейського 
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Союзу (European Union Framework Programme) та в інших міжнародних конкурсах 

дослідницьких проектів; 

∑S – загальний обсяг фінансування, залучений в рамках дослідницьких 

проєктів, що реалізуються закладом вищої освіти у межах European Union 

Framework Programme [204] (Рамкової програми Європейського Союзу) та в інших 

міжнародних конкурсах дослідницьких проектів; 

L – обсяг фінансування, залучене в рамках дослідницьких проєктів, 

реалізованих у закладі вищої освіти за галузевим замовленням, включаючи 

контрактну роботу із замовниками; 

∑L – загальний обсяг фінансування, залучене в рамках дослідницьких 

проєктів, реалізованих у закладі вищої освіти за галузевим замовленням, 

включаючи контрактну роботу із замовниками. 

Розподіл обсягу фінансування для кожного закладу вищої освіти Латвії 

розраховується відповідно до внеску закладу за кожним показником. Наприклад, 

якщо заклад вищої освіти забезпечив 15% від загальної кількості 

працевлаштованих магістрів і докторантів та молодих вчених у 2014 році, то за цим 

критерієм заклад отримає 15% від загального обсягу фінансування на вищу освіту 

[145]. 

Ministry of Education and Science (Міністерство освіти і науки Латвії) 

визначатиме обсяг фінансування залежно від відносних результативних показників 

діяльності закладів вищої освіти, порівнюючи загальний внесок закладів у 

досягнення поставлених цілей освітньої політики. Сума відносних показників є 

індикатором розвитку дослідницької складової у закладах вищої освіти [145]. 

У табл. 3.11 представлено модель державного фінансування закладів вищої 

освіти Латвії у порівнянні із європейськими тенденціями. 
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Таблиця 3.11 

Модель державного фінансування закладів вищої освіти  

у Латвії [119, c. 46-47] 

 Європейські тенденції Стан у Латвії 

Структура моделі 

фінансування 

базове фінансування 

результат-орієнтоване 

фінансування 

інноваційне фінансування  

 

угоди про результати діяльності / 

цільові угоди  

застосовується лише базове 

фінансування при розподілі обсягу 

державного фінансування для 

закладів вищої освіти 

 

угоди про результати діяльності 

діють між закладами вищої освіти 

та Міністерством освіти і науки 

Модальності 

основного та 

результат-

орієнтовного 

фінансування 

Базове фінансування: формули 

фінансування з вхідними 

індикаторами, орієнтованими на 

попит замінюють додаткове 

фінансування на історичній 

основі (розповсюдженим є 

змішаний підхід) 

Результат-орієнтоване 

фінансування 

застосовується переважно формула 

фінансування з орієнтацією на 

вхідні індикатори (профінансовані 

навчальні місця, дослідницьке 

обладнання) 

 

 

Поточна модель фінансування не 

пропонує значних стимулів для 

більшої орієнтації на результат та 

продуктивність 

Модальності 

інноваційного 

фінансування 

Інноваційне фінансування 

використовується для підтримки 

пріоритетів національної 

освітньої політики та розвитку 

інституційних профілів 

Зростає доречність такого 

фінансування у формі 

конкурентного та цільового 

фінансування 

Компонент інноваційного 

фінансування складається з різних 

типів фінансових потоків 

(включаючи Структурні фонди ЄС), 

але які не включені до системи 

державного фінансування 

Диверсифікація ресурсів 

Державне/приватн

е фінансування 

Зростання витрат на заклади 

вищої освіти за рахунок 

приватних джерел  

Частка приватного фінансування за 

рахунок оплати навчання складала 

23%, іншого фінансування (за 

виключенням міжнародного та з 

ЄС) – 20% 

Джерела Структура фінансування 

закладів вищої освіти ЄС: 

67% – з державних джерел 

12% – з приватних (оплата 

навчання) 

21% – з інших джерел 

Структура фінансування державних 

закладів вищої освіти: 

36% – з державного бюджету 

23% – з приватних (оплата 

навчання) 

41% – з інших джерел, з яких 21% – 

міжнародне фінансування та 

Структурні фонди ЄС 
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З табл. 3.11 бачимо, що наслідком реформування вищої освіти Латвії стало 

запровадження нової моделі державного фінансування закладів вищої освіти, що 

передбачає запровадження «performance-based funding» (фінансування за 

результатами діяльності закладів) на основі показників, що визначені у performance 

agreements та «development funding» (фінансування розвитку вищої освіти й 

досліджень відповідно до національних та інституційних пріоритетів). 

Фінансова автономія університетів 

Закон «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284] (Закон «Про 

заклади вищої освіти») 1995 р. із змінами регулює правову основу діяльності 

закладів вищої освіти Латвії, встановлює і захищає їх автономію, регламентує 

співробітництво закладів вищої освіти та державних структур з метою узгодження 

автономії закладів вищої освіти з інтересами суспільства і держави. 

У ст. 4 цього Закону під назвою «Автономія закладів вищої освіти» 

визначено, що «заклади вищої освіти є автономними інституціями у сфері освіти і 

науки із правом самоврядування. Автономія закладів вищої освіти передбачає 

розподіл влади і відповідальності між державними структурами і керівництвом 

закладів вищої освіти, а також між їх керівництвом і академічним персоналом 

[284].  

Автономія закладу вищої освіти полягає у праві вільно обирати види і форми 

реалізації завдань, які визначені засновниками закладу вищої освіти і відповідають 

цьому Закону, а також у відповідальності за [284]: 

 якість освіти, що здобута у закладі вищої освіти;  

 доцільне і раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів;  

 дотримання принципів демократії, законів та інших нормативних актів, 

що регламентують діяльність закладів вищої освіти». 

Відповідно до ст. 4 п. 3 цього Закону заклад вищої освіти Латвії має право 

[284]: 

 розробляти і приймати конституцію закладу вищої освіти; 

 формувати особовий склад закладу вищої освіти; 

 самостійно визначати:  
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 зміст і форми навчальних програм;  

 додаткові правила прийому осіб, основні напрями науково-

дослідної роботи; 

  організаційно-управлінську структуру закладу вищої освіти;  

 ставки оплати праці не нижче ставок, встановлених Кабінетом 

міністрів. 

Засновники визначають завдання закладів вищої освіти відповідно до ст. 5, 

зокрема: «Заклади вищої освіти у межах їх автономії забезпечують неподільність 

дослідницької роботи, можливість отримання знань, академічної освіти, 

професійних вмінь, академічних ступенів і професійної кваліфікації у сферах 

суспільного життя, народного господарства, культури, охорони здоров’я, 

державного управління та інших сферах професійної діяльності. Заклади 

гарантують академічну свободу персоналу та студентів з визначенням її у своїх 

конституціях» [284]. 

У 2009 р. були внесені зміни до «Law On Institutions of Higher Education 1995» 

[284]. Наслідком цих змін стала зміна правового статусу закладів вищої освіти 

Латвії. У ст. 7 закріплено: «заклади вищої освіти, які засновані державою (за 

винятком Національної академії оборони Латвії) є юридичними особами 

публічного права (derived public persons)» [284].  

У документі «State Administration Structure Law 2002» [285] (Закон «Про 

структуру державної адміністрації») 2002 р. із змінами визначено, що «юридичною 

особою публічного права (derived public person) є органи місцевого самоврядування 

чи інша державна особа, заснована відповідно до закону або на підставі закону. 

Такій юридичній особі надано автономію, що включає також підготовку та 

затвердження власного бюджету та можливість володіти власним майном» (ст. 1). 

Тобто заклади вищої освіти Латвії не є бюджетними установами, а інституціями, 

що отримують фінансування з бюджету. Наслідком зміни юридичного статусу 

закладів став перехід від моделі державного контролю до моделі фінансового 

моніторингу закладів.  
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Відповідно до ст. 80 Закону «Law On Institutions of Higher Education 1995» 

[284], заклади вищої освіти Латвії мають право здійснювати наступні види 

економічної діяльності [284]: 

 відкривати відділення, філії та представництва; 

 укладати договори з фізичними та юридичними особами, а також 

здійснювати інші юридичні дії згідно з цим Законом та іншими законами; 

 оголошувати конкурси, купувати і продавати рухому і нерухому 

власність, різне майно та цінні папери відповідно до чинних законодавчих 

актів і відповідно до цілей діяльності вищого навчального закладу; 

 здійснювати економічну діяльність, що відповідає профілю закладу, 

доходи від якої зараховуються до бюджету закладу для його розвитку, а 

також інвестувати отримані кошти в інші підприємства відповідно до 

цілей закладу вищої освіти. 

Заклади вищої освіти, які отримують кошти державного бюджету мають 

подавати підготовлений незалежним аудитором письмовий висновок про 

результати економічної діяльності, розподіл та використання коштів державного 

бюджету, позабюджетні надходження і їх використання до Міністерства освіти і 

науки Латвії або в міністерство, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний 

заклад. Витрати у державних закладах, що пов’язані із перевіркою покриваються 

за рахунок коштів державного бюджету [284]. 

Фінансові ресурси закладу вищої освіти. Щодо фінансових ресурсів закладів 

вищої освіти, у ст. 77 «Law On Institutions of Higher Education 1995» [284] вказано, 

що засновники фінансують заклади вищої освіти і здійснюють контроль за їх 

використанням. Фінансові ресурси державних закладів вищої освіти містять 

«кошти державного бюджету, а також інші доходи, що одержані ними за 

здійснення діяльності із реалізації цілей, що визначені їх конституціями. Цими 

доходами заклади вищої освіти розпоряджаються за дотримання правил, що 

поширюються на некомерційні організації [284].  
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Заклади вищої освіти Латвії мають право отримувати і використовувати: 

пожертвування і дарування від банків, інших кредитних установ, а також 

організацій і фізичних осіб; кредити банків та інших кредитних установ [284].  

Структуру фінансових ресурсів закладу вищої освіти визначає Сенат. Ректор 

подає щорічний звіт про виконання бюджету Сенату, Міністру освіти і науки Латвії 

або засновнику закладу вищої освіти [284]. 

Згідно із ст. 77 Закону «Про заклади вищої освіти» [284], фінансові ресурси, 

які надаються фізичними та юридичними особами для фінансування окремих 

цільових програм і заходів, заклад вищої освіти передає безпосередньо 

структурному підрозділу, фізичній або юридичній особі, яка реалізує цю програму 

або захід. Фінансові ресурси окремих підрозділів закладу вищої освіти як 

самостійна частина входять до бюджету закладу вищої освіти. Якщо таким 

підрозділом отримано пожертвування (дарування), заклад вищої освіти відкриває 

спеціальний бюджетний рахунок (п. 4, ст. 77) [284]. 

Можливість володіти будівлями. Відповідно до п. 1 ст. 76 ст. Закону «Про 

заклади вищої освіти» [284], власністю закладів вищої освіти може бути земля, 

рухоме, нерухоме майно, інтелектуальна власність, а також грошові кошти у Латвії 

та іноземних державах згідно із чинними законодавчими актами [284]. 

Заклади вищої освіти мають право розпоряджатися своєю власністю для 

досягнення зазначених в їх конституціях цілей. Управління власністю 

здійснюється окремо від переданої у їх володіння державної власності. Для 

придбання об’єктів нерухомості за виділені державою бюджетні кошти заклад 

вищої освіти має отримати згоду Кабінету Міністрів (п. 3. ст. 76) [284]. 

За рішенням Кабінету Міністрів об’єкти нерухомості, що перебувають у 

державній власності можуть бути передані у володіння або розпорядження 

державних закладів вищої освіти (п. 4. ст. 76) [284]. 

Можливість встановлювати оплату навчання студентів. Заклади вищої освіти 

Латвії можуть встановлювати оплату навчання для студентів, які навчаються не за 

кошти Державного бюджету на основі укладеної між ними угоди (п. 2 ст. 52 «Law 

On Institutions of Higher Education 1995») [284].  
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Фінансові ресурси у вигляді оплати навчання (study fee) перераховуються на 

спеціальний бюджетний рахунок закладу вищої освіти та коледжу та 

використовуються на такі цілі [284]: 

 розвиток закладу вищої освіти та коледжу; 

 придбання навчальних посібників та дослідницького обладнання; 

 придбання обладнання;  

 матеріальне стимулювання працівників і студентів закладу вищої освіти 

та коледжу, а також оплата праці працівників. 

Заклади вищої освіти можуть встановлювати оплату навчання для іноземних 

студентів відповідно до укладеного між ними договору у розмірі не менше, ніж 

витрати на навчання (п. 4 ст. 83 «Law On Institutions of Higher Education 1995») 

[284]. 

За даними European University Association (Європейської асоціації 

університетів), рівень фінансової автономії університетів Латвії у 2017 р. складав 

90% (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Показники фінансової автономії університетів Литви у 2017 р. [205, c. 21] 

Показники Зміст Значення 

Термін  

та тип 

державного 

фінансування 

Термін державного 

фінансування 

один рік 60% 

Тип державного 

фінансування 

блоковий грант і відсутні 

обмеження на розподіл обсягу 

фінансування  

100% 

Можливість утримувати надлишкові кошти можуть без обмежень 100% 

Можливість позичати гроші 
можуть позичати гроші без 

обмежень 

100% 

Можливість володіти будівлями 
можуть продавати, існують 

обмеження  

60% 

Можливість 

встановлюват

и плату за 

навчання 

Студенти 

з країн-членів ЄС  

бакалаврат, магістратура, 

докторантура 

університети можуть вільно 

встановлювати рівень плати за 

навчання 

100% 

Студенти з країн-не членів ЄС 

(бакалаврат, магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно 

встановлювати рівень плати за 

навчання 

100% 

Рівень фінансової автономії (зважене значення) 90% 
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Латвію віднесено до «Топ-кластеру (High)» країн за рівнем фінансової 

автономії університетів (90%), що потрапляє у діапазон від 81% до 100%. 

Незважаючи на високе значення фінансової автономії, у Латвії наявні 

обмеженнями щодо періоду урядового фінансування університетів (рік), а для 

здійснення операцій із придбання об’єктів нерухомості потрібна згода Кабінету 

Міністрів. 

Фінансова автономія університетів: інституційний рівень 

Розглянемо кейс одного із провідних університетів Латвії – University of 

Latvia, що є одним із найбільших університетів Латвії за кількістю студентів та 

освітніх програм (28 наукових напрямів та 151 освітніх програм). Загальна 

кількість студентів –15,2 тис. осіб, із яких 6359 навчаються за кошти Державного 

бюджету, загальна кількість науково-педагогічних працівників складає 3199 осіб 

[286, c. 9, 199]. 

До складу організаційної структури університету входять [340]: 

13 факультетів; 

2 коледжі; 

16 дослідницьких інститутів. 

Ключовими документами університету є такі [452]: 

1. General documents (Загальні документи): 

 Constitution of the University of Latvia [163] (Конституція University of 

Latvia); 

 Constitution of the Student Council  (Конституція Студентської Ради); 

 Regulations for Academic Integrity (Регулювання з академічної 

доброчесності); 

 The Academic Ethics Codex (Академічний етичний кодекс); 

 The UL Development Strategy 2016-2020 (Стратегія розвитку університету 

на період 2016-2020 рр.); 

2. Policies (Політики університету): 

 Social Policy (Соціальна політика); 

 Quality Assurance Policy (Політика забезпечення якості); 
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 Language Policy (Мовна політика); 

3. Regulatory documents of study and scientific processes (Регулюючі документи 

освітнього та наукового процесів): 

 Credit transfer procedure (Процедура трансферу кредитів); 

 Procedure for financing of studies (Процедура фінансування навчання); 

 Procedure for the organization of examinations of study courses (Порядок 

організації екзаменів); 

 Regulation on graduation examinations (Положення про випускні екзамени) 

та ін. 

Відповідно до «Constitution of the University of Latvia» [163] (конституція 

університету) University of Latvia є юридичною ообою публічного права (derived 

public entity), що отримує державне фінансування. Університет є автономною 

самоврядною інституцією (autonomous self-government institution). Самоврядування 

передбачає право та можливості кожного працівника брати участь в управлінні 

університетом та його структурних підрозділів [163].  

Університет має право [163]: 

 визначати свою організаційно-адміністративну структуру, штат 

персоналу; 

 встановлювати рівень заробітної плати та стипендій, у розмірі не 

нижчому, ніж передбачені законодавчими актами Республіки Латвія. 

Як юридична особа університет має право одержувати та відчужувати 

рухоме, нерухоме майно, кошти та бути позивачем і відповідачем у судових 

процесах. 

До структури управління University of Latvia належать [163]: 

 Constitutional Assembly;  

 Senate;  

 Rector;  

 Audit Commission;  

 Academic Arbitration Court. 
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Constitutional Assembly (Конституційна Асамблея) є вищим представницьким 

органом університету. До компетенцій якого належать [163]: 

 прийняття та внесення змін до конституції університету; 

 прийняття Положення про Конституційну асамблею;  

 затвердження Положення про Сенат; 

 обрання та звільнення членів Сенату; 

 обрання та звільнення ректора; 

 затвердження Положення про Аудиторську комісію (Audit Commission) та 

Академічний арбітражний суд (Academic Arbitration Court). 

Senate (Сенат) є колегіальним органом управління, що затверджує порядок 

та умови регулювання діяльності University of Latvia. До компетенцій Сенату 

належать [163]: 

 затвердження бюджету університету за пропозицією ректора; 

 прийняття рішень щодо створення, реорганізації або ліквідації 

факультетів, дослідницьких інститутів, інших структурних підрозділів 

університету; 

 затвердження документів, що регулюють освітній процес та ін. 

Ректор здійснює загальне адміністративне управління університету.  

Можливість володіти будівлями. University of Latvia має право володіти та 

розпоряджатися рухомим, нерухомим майном, включаючи землю та 

інтелектуальну власність [163]. Майно університету є відокремленою частиною 

майна державної власності чи власності місцевих органів влади, що передані 

університету за рішеннями компетентних державних чи місцевих органів влади, до 

складу якого відносять [163]:  

 рухоме або нерухоме майно, надане фізичними та юридичними особами;  

 рухоме або нерухоме майно, придбане університетом за рахунок 

самостійно зароблених або виділених державою бюджетних коштів;  

 інтелектуальна власність відповідно до законів, міждержавних конвенцій 

та угод. 
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Порядок управління та розпорядження власністю державних чи місцевих 

органі влади, що передана у володіння чи користування університету, визначається 

ним відповідно до цілей, визначених у його конституції, а використання цього 

майна контролюється відповідними державними та місцевими органами влади 

відповідно до законодавства [163]. 

Можливість здійснювати запозичення. University of Latvia має право 

отримувати та користуватися кредитами банків та інших кредитних установ, якщо 

вони не створюють загрози існуванню та діяльності університету, а також 

отримувати пожертви та гранти організацій та фізичних осіб [163]. 

 Формування бюджету університету. Доходи та витрати бюджету University 

of Latvia визначаються Сенатом, але результати виконання бюджету контролює 

Аудиторська комісія. Ректор щорічно представляє Сенату та Minister of Education 

and Science (Міністру освіти і науки Латвії) звіти про виконання бюджету [163].  

 Кошти, надані фізичними та юридичними особами, використовуються для 

визначеної мети у порядку, визначеному Сенатом. Порядок формування 

фінансових ресурсів структурних підрозділів University of Latvia визначає Сенат. 

 Здійснення інвестицій. Університет має право інвестувати у капітал 

створених ним комерційних компаній [163]. 

Можливість встановлювати плату за навчання. Плата за навчання 

визначається відповідною постановою університету за попереднім погодженням із 

деканами та Студентською радою. У разі відсутності згоди між ними, це питання 

подається на розгляд Сенату. Вартість навчання в University of Latvia визначається 

на основі базового фінансування начальної діяльності за показником кількості 

навчальних місць та витрат на навчання [384]. 

Таким чином, на національному рівні у Латвії запроваджено тривимірну 

модель фінансування закладів вищої освіти, що містить такі складові: «base 

funding» (базове фінансування навчальної діяльності), «performance-based funding» 

(фінансування за результатами діяльності закладів) «development funding» 

(фінансування розвитку вищої освіти й досліджень). Ця модель передбачає, що 

фінансові ресурси Державного бюджету виділяються як на забезпечення 
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стабільності та досягнення стратегічних цілей, а ресурси Cтруктурних фондів 

Європейського Союзу спрямовані на створення потенціалу закладів вищої освіти. 

Це надає змогу закладам вищої освіти Латвії надавати освіту високої якості, яка 

відповідає потребам суспільства та розвитку національної економіки Латвії. 

У результаті процесів реформування у сфері вищої освіти Латвії створені 

умови для зростання автономії університетів. Зокрема, заклади вищої освіти Латвії 

мають високий рівень фінансової автономії, що гарантовано законодавчими актами 

у сфері вищої освіти. Унаслідок зміни правового статусу закладів вищої освіти 

Латвії було забезпечено автономію щодо підготовки та затвердження власних 

бюджетів та можливість володіти власним майном. Незважаючи на високий рівень, 

фінансова автономія університетів Латвії є обмеженою терміном державного 

фінансування (рік) та обмеженнями на операції з нерухомістю. 

 

Шляхи розширення фінансової автономії університетів Литви 

Звернення до досвіду Литви у сфері фінансування вищої освіти та фінансової 

автономії університетів пояснюється наступними чинниками.  

По-перше, у 2009 р. було прийнято «Law on Higher Education and Research» 

[399] (Закон «Про вищу освіту і дослідження»). Наслідком прийняття цього Закону 

стали зміни, що передбачали зміну правового статусу закладів вищої освіти з 

«бюджетних установ» на «юридичних осіб публічного права (derived public 

persons)». У 2016 р. були внесені зміни до цього Закону, що передбачали 

запровадження трирічних контрактів (performance agreements) між закладами 

вищої освіти та профільним міністерством. Наслідком таких змін стало зростання 

рівня фінансової автономії закладів вищої освіти.  

По-друге, з 2017 р. розпочався процес оптимізації мережі закладів вищої 

освіти Литви. 

По-третє, частка витрат на вищу освіту у Литві складає 1,5% ВВП (із 

державних джерел – 1,1% ВВП, із приватних джерел – 0,4% ВВП) та перевищує 

середнє значення для країн ЄС (1,35% ВВП) і перебуває на рівні середнього 

значення по країнам ОЕСD (1,54% ВВП) [358, c. 266-267]. 
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Базові показники, що характеризують вищу освіту Литву є такими: 

 витрати на вищу освіту (за паритетом купівельної спроможності) – 34,5 

млн. євро [212]; 

 витрати на вищу освіту – 1,5% ВВП [358, c. 266-267], з них із державних 

джерел – 1,1% ВВП [358, c. 266-267]; 

 витрати на 1 студента (за паритетом купівельної спроможності) [359, 

c. 264] – 7701,45 дол. США;  

 кількість студентів на викладача (student-teacher ratio) – 16 [213; 361]; 

 рівень фінансової автономії університетів – 61% [386]. 

Кількість та типи закладів вищої освіти 

У Литві налічують 47 закладів вищої освіти [198] таких типів [399]: 

 університети (universitetų); 

 колегії (kolegijų). 

Заклади вищої освіти можуть бути державними і недержавними. Державний 

заклади вищої освіти є публічною юридичною особою, що діє як публічна 

установа. Недержавний заклад вищої освіти є публічною юридичною особою, що 

діє як публічна установа, або приватна юридична особа, або духовна семінарія, що 

є релігійною громадою [399]. 

В університеті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження 

міжнародного рівня, експериментальний розвиток. Більше половини викладачів 

університету повинні бути вченими і (або) докторами у сфері мистецтв. 

У колегії здійснюється навчання, що засноване на професійній практиці і 

прикладних дослідженнях, експериментальному розвитку і (або) професійному 

мистецтві. Більше половини викладачів колегії повинні мати досвід практичної 

роботи не менше 3-х років викладання відповідних предметів. 

Нормативно-правове забезпечення у сфері вищої освіти Литви включає такі 

ключові документи: 

 «Lietuvos Respublikos Konstitucija» [398] [The Constitution 1992] (Конституція 

Литовської республіки) 1992 р.;  
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 «Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas» [The Law on Higher Education 

and Research], Seimas of the Republic of Lithuania 2009 (Закон «Про вищу освіту та 

дослідження») 2009 із змінами внесеними Законом від 29.06.2016 № XII-2534 [399]; 

 «Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo» [175] [Procedure for Providing 

Financial Support to Disabled Students Seeking Higher Education] (Порядок 

забезпечення фінансової підтримки для студентів із особливими потребами), 

Government of the Republic of Lithuania, No 831, 13 July 2011. 

 «Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, 

administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo» [176] [Procedure for Granting, 

Administration and Repayment of State and State-Supported Loans to Students] 

(Порядок надання, адміністрування та повернення державних та гарантованих 

державою позик студентам), Government of the Republic of Lithuania, No 480, 18 July 

2012. 

Регулювання вищої освіти: національний рівень 

Формування державної політики у сфері освіти і досліджень Литви здійснює 

Seimas [400] (Сейм), а її реалізацію – Government [243] (Уряд), Ministry of Education, 

Science and Sport [334] (Міністерство освіти, науки і спорту) та інші міністерства. 

National Agency for Education [295] (Національна Агенція з вищої освіти) є 

експертним органом з питань розвитку вищої освіти. 

Право на вищу освіту у Литві закріплено у «Lietuvos Respublikos Konstitucija» 

[398] [The Constitution 1992] (Конституція Литовської республіки) 1992 р. Зокрема, 

ст. 41 визначає: «Вища освіта доступна всім відповідно до здібностей кожної 

людини. Громадянам, які успішно навчаються у державних закладах вищої освіти, 

гарантується безоплатне навчання» [398]. Відповідно до ст. 40 Конституції 

«закладам вищої освіти надається автономія» [398]. 

Закон «Law on Higher Education and Research» [399] (Закон Про вищу освіту і 

дослідження) 2009 р. регулює питання державного регулювання у сфері вищої 

освіти Литви, управління закладами вищої освіти, організацію їх діяльності та 
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нагляд за нею, фінансування та управління майном державних закладів вищої 

освіти, його використання і розпорядження ним. 

У ст. 3 цього Закону зазначено, що вища освіта ґрунтується на принципах 

[399]:  

 академічної свободи та автономії;  

 відкритості та відповідальності перед суспільством;  

 чесної конкуренції закладів вищої освіти і студентів. 

У ст.6 цього Закону зафіксовано, що «державний заклад вищої освіти є 

публічною юридичною особою (public legal person), що діє як публічний заклад, 

має автономію, що гарантована «Lietuvos Respublikos Konstitucija» [398] 

(Конституцією Литовської республіки) 1992 р., спеціальним статусом, 

встановленим цим та іншими законами» [399]. 

Оскільки заклади вищої освіти Литви мають статус публічних установ (public 

entities) відповідно до «Law on Higher Education and Research» (Закону «Про вищу 

освіту та дослідження») 2009 р., вони також регулюються «Law of Public 

Institutions» (Законом «Про публічні установи») [292] 1996 р. Згідно із цим Законом 

публічна установа є некомерційною організацією без мети отримання прибутку (ст. 

3) [292]. «Прибуток не може бути розподілений його засновникам, членам, 

партнерам (власнику)» (ст. 2) [292]. Такий статус надає закладам більше свободи у 

прийнятті рішень на відміну від статусу бюджетних установ.  

Наприклад, заробітна плата не регулюється державою, але її рівень залежить 

від ресурсів, які заклади вищої освіти отримують із різних джерел. Заклади вищої 

освіти Литви мають більшу свободу розпоряджатися вкладеними активами, навіть 

продавати їх (із попереднього дозволу Уряду), розпоряджатися інтелектуальною 

власністю, створювати спін-офф компанії або бути співвласниками інших 

юридичних осіб тощо. 

Фінансування закладів вищої освіти 

З метою покращити модель фінансування вищої освіти Литви відповідно до 

«Law on Higher Education and Research» (Закону «Про вищу освіту та дослідження») 

2009 р. із змінами 2016 р. [399] було запроваджено результат-орієнтоване 



238 

фінансування у вигляді трирічних контрактів (performance agreements). Таку угоду 

підписує Minister of Education, Science and Sport (Міністр освіти, науки і спорту), 

після оцінювання рекомендаційного висновку National Agency for Education 

(Національної Агенції з вищої освіти) і ректора університету, отримавши схвалення 

Ради університету і Сенату [399]. 

Показниками вимірювання результатів за такими угодами визначено наступні 

[399]:  

 доступність і результативність освіти; 

 якість науки (мистецтва) і освіти; 

 інтернаціоналізація науки і освіти, співробітництва між закладами освіти, 

інтегральність науки і освіти. 

В угоді встановлюється домовленість про стратегічні пріоритети діяльності 

закладу вищої освіти і результати діяльності закладу за визначеними критеріями. 

На основі результатів виконання та фінансових можливостей держави у 

встановленому Урядом Литви порядку державному закладу вищої освіти на 

відповідний рік може бути виділено до 5% додаткового обсягу фінансових ресурсів 

з державного бюджету на фінансування навчання. Асигнування з державного 

бюджету кожному державному університету виділяються окремим рядком [399] (ч. 

2, ст. 74). 

Відповідно до ст. 76 «Law on Higher Education and Research» (Закону «Про 

вищу освіту та дослідження») 2009 р. із змінами 2016 р. [399] фінансові ресурси 

Державного бюджету на навчання виділяються для [399]:  

 оплати вартості навчання на фінансованих державою місцях; 

 компенсації вартості навчання, що сплачена студентами, які отримали 

найкращі результати у навчанні на нефінансованих державою місцях; 

цільового фінансування навчання;  

 державних кредитів або кредитів, що підтримуються державною на 

оплату вартості навчання, витрат на проживання, часткового навчання за 

міжнародними угодами;  

 соціальних стипендій та іншої допомоги. 
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У результаті прийняття Закону «Law on Higher Education and Research» 

(Закону «Про вищу освіту та дослідження») 2009 р. із змінами 2016 р. [399] 

відбулися зміни у порядку фінансування, що полягають у введенні так званого 

«ваучера» (фінансовий внесок як оплата навчання, що покривається державою). За 

новими правилами «гроші слідують за вступниками», тобто випускники шкіл 

визначають, який заклад вищої освіти вони обирають. Як наслідок, встановлюється 

частина від відведеного обсягу фінансових ресурсів, яку отримає університет. Уряд 

Литви приймає рішення про загальний розмір бюджету ваучеру, виділеного на 

вищу освіту і встановлює регуляторну ціну ваучерів, тобто максимальну суму 

фінансових ресурсів, що виділяються з державного бюджету на один рік навчання. 

Для розподілу ваучерного фінансування студенти зараховуються до загального 

списку відповідно до обраних освітніх програм та академічних результатів. Сума 

коштів, отриманих закладом вищої освіти, безпосередньо залежить від кількості 

зарахованих студентів. Ваучери отримує лише обмежена кількість найкращих 

випускників шкіл.  

Ваучерна система фінансування стала результатом впровадження елементів 

вільної ринкової економіки у сектор вищої освіти Литви [391]. Така система 

забезпечує непряме фінансування закладів вищої освіти. Ідея системи ваучерів 

передбачає, що студенти мають право «купувати» обрані освітні програми, таким 

чином забезпечуючи фінансовими ресурсами відповідні заклади вищої освіти 

Литви. Таке фінансування спрямована на підвищення конкуренції між закладами 

та якості вищої освіти. Система ваучерів має стати інструментом для підвищення 

автономії університетів Литви, оскільки університети несуть відповідальність за 

якість освіти [410, c. 139].  

Ключовими особливостями системи ваучерів у сфері вищої освіти Литви є 

наступні [410, c. 140]: 

 уряд встановлює стандартизовану вартість навчання, яка є ціною ваучеру; 

 студенти мають право обирати освітні програми та залучати кошти до 

обраного закладу вищої освіти; 
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 виділений ваучер на студента певного університету є дійсним впродовж двох 

років. Через два роки студентів, які профінансовані за рахунок державних та 

приватних фінансових ресурсів ранжують відповідно до їхніх академічних 

результатів, і формується новий список студентів на державне фінансування, тобто 

відбувається «ротація ваучерів»; 

 ваучери можуть бути надані приватним університетам. 

Фінансові ресурси виділяються Урядом Литви на шість основних напрямків: 

соціальні науки, гуманітарні науки, фізичні науки, біомедичні науки, 

мистецтвознавство та технологічні науки. 

Наприклад, у 2010 році на вибір закладу вищої освіти впливало те, що обсяг 

ваучера для університетів технологічного профілю майже в два рази вище ваучера 

соціального профілю [410, c. 140]. У зв’язку з цим університети технічного 

профілю отримали багато ваучерів, але мало платних студентів, і, навпаки, 

університети соціального профілю одержали мало ваучерів, але багато платних 

студентів. Для визначення обсягу ваучера використовувались лише кількісні 

показники. Студенти, які обрали мистецтвознавство, продемонстрували більш 

низькі академічні оцінки, а ніж ті, хто віддавав перевагу біомедицині або 

технологічним наукам. Таким чином, переважна більшість ваучерів слідувала за 

студентами з вищими оцінками, а сфера мистецтвознавства залишилася без 

державної підтримки. Це спонукало заклади конкурувати за гранти та 

організовувати власні процедури відбору для державних установ, що пропонують 

цей напрям [410, c. 140]. 

Враховуючи вище зазначене, у 2012 р. в Литві було запроваджено цільове 

фінансування закладів вищої освіти для реалізації конкретних освітніх програм 

навчання, з урахуванням попиту на конкретних спеціалістів та подальшого 

розвитку різних регіонів та галузей. За такого фінансування студент, заклад вищої 

освіти та роботодавець підписують тристоронній договір, де визначено умови 

фінансування. Студент з низькими результатами навчання або який не 

дотримується підписаного договору, втрачає цільове фінансування та повинен 

компенсувати витрати на навчання державі. 
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Фінансова підтримка для студентів містить такі види [215]:  

 державні кредити (на оплату навчання та проживання); 

 соціальні стипендії; 

 заохочувальні стипендії; 

 стипендії для докторантів;  

 підтримка емігрантів та іноземних студентів. 

 підтримка литовців, які проживають за кордоном.  

Фінансова підтримка для сімей студентів. Відповідно до «Law on Income Tax 

of Individuals» [287] (Закону Про оподаткування фізичних осіб) 2002 р. жителі 

Литви мають право на відрахування із свого щорічного оподатковуваного доходу 

платежів, здійснених для оплати навчання, у т.ч. у докторантурі, після завершення 

якої здобуто відповідну кваліфікацію. У разі, якщо студент-резидент Литви 

молодше 26 років і не є платником податку на прибуток або не може скористатися 

цим правом, можливість компенсації матиме один із його батьків (прийомних 

батьків) або опікун. 

Фінансова підтримка сімей студентів з особливими потребами. Забезпечення 

такої підтримки особам з обмеженими можливостями, що навчаються у закладах 

вищої освіти, урегульовано документом під назвою «Procedure for Providing 

Financial Support to Disabled Students Seeking Higher Education» (Процедура надання 

фінансової підтримки здобувачам вищої освіти з особливими потребами 2011 р.) 

[242]. Відповідно до процедури, фінансова підтримка надається громадянам Литви, 

які вперше навчаються за програмою короткого циклу (бакалавр), другого циклу 

(магістр), програм що не передбачають отримання ступенів, третього циклу 

(докторантура) за умови, що вони не мають академічної заборгованості, і / або 

дисциплінарних стягнень, накладених на закладом вищої освіти, а також мають 

важку (середню) форму інвалідності. 

 

Фінансова автономія закладів вищої освіти 

У ст. 8. Закону «Law on Higher Education and Research» (Закону «Про вищу 

освіту та дослідження») 2009 р. із змінами 2016 р. [399] під назвою «Автономія і 
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відповідальність закладів вищої освіти» вказано: «заклад вищої освіти має 

автономію, яка поширюється на академічну, адміністративну, економічну 

діяльність, і ґрунтується на принципі самоврядування та академічної свободи» 

[399]. Автономія закладу вищої освіти узгоджується з відповідальністю перед 

суспільством та засновниками. 

Заклад вищої освіти має право [399]: 

 встановлювати вартість навчання; 

 з дотриманням законів і інших правових актів встановлювати свою 

структуру, внутрішній розпорядок, кількість працівників, їх права, обов’язки і 

умови оплати праці, посадові вимоги, порядок організації конкурсів на заміщення 

посад і порядок атестації працівників; 

 призначати стипендії студентам з власних або спонсорських коштів; 

 управляти, користуватися, розпоряджатися майном у встановленому цим 

Законом та іншими нормативно-правовими актами порядку; 

 займатися не забороненою законами економічною діяльністю, яка пов’язана 

з цілями його діяльності. 

Відтак, у результаті реформи, статус закладу вищої освіти як бюджетної 

установи змінено на статус публічної установи, що має право здійснювати 

трансфер фінансових ресурсів з одного фінансового року на інший. Це формує 

стимули для більш ефективного розподілу бюджетних ресурсів: університети 

можуть зберігати та реінвестувати заощадження, а не повертати їх до державного 

бюджету [316, c. 50]. 

У 2002 році Конституційний Суд Литви постановив, що з метою 

забезпечення принципу фінансової автономії, фінансування кожного університету 

з державного бюджету мало здійснюватися постатейно. «Law on budget structure» 

[294] (Закон «Про бюджетну структуру») 1990 року із змінами 2012 року 

встановлює, що розпорядники бюджетних коштів всі асигнування, які не були 

використані впродовж фінансового року, мають повертати до державного 

бюджету. Розпорядники бюджетних коштів визначені як установи, зазначені в 

державному бюджеті (незалежно від їх правового статусу). Як наслідок, хоча 
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статус публічної установи дозволяє університетам зберігати надлишок, їх статус як 

розпорядника бюджетних коштів забороняє це (за винятком використання коштів, 

отриманих з приватних джерел) [316, c. 51]. 

Можливість здійснювати запозичення. У ст. 90 «Law on Higher Education and 

Research» [399] (Закону «Про вищу освіту та дослідження») 2009 р. із змінами 2016 

р. зазначено, що «державні заклади вищої освіти мають право брати позики, 

укладати договори про фінансову оренду та інші документи за борговими 

зобов’язаннями, відповідно до ліміту позики. Ministry of Education, Science and 

Sport (Міністерство освіти, науки і спорту) розподіляє цей ліміт позики між 

публічними закладами вищої освіти, які за взяті на себе боргові зобов’язання 

звітують перед ним у встановленому порядку. Публічний заклад вищої освіти не 

може закласти більше 20% матеріального майна, що знаходиться у володінні на 

праві власності, для забезпечення дотримання боргових зобов’язань. Для договорів 

про заставу нерухомого майна має бути отримана згода Уряду або уповноваженого 

ним органу у встановленому Урядом порядку» [399]. 

Публічні заклади вищої освіти Литви не мають права здійснювати інвестиції 

в юридичні особи або їх засновувати [410, c. 140].  

Можливість володіти будівлями. Державні заклади вищої освіти Литви при 

володінні, користуванні та розпорядженні майном керуються такими принципами 

[399]: 

 суспільної користі; 

 ефективності;  

 раціональності;  

 підзвітності суспільству; 

 автономії економічної діяльності. Цей принцип означає, що державному 

закладу вищої освіти надається свобода економічної діяльності, що пов’язана з 

відповідальністю за реалізацію місії закладу вищої освіти. 

Відповідно до ст. 87 «Law on Higher Education and Research» (Закону «Про 

вищу освіту та дослідження») 2009 р. [399] із змінами, держава може в 

установленому Урядом Литви порядку передати в довірче управління за договором 
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довірчого управління матеріальне майно публічним закладам вищої освіти. 

Рішення щодо передачі майна на основі довірчого управління приймає Уряд. У 

такому рішенні повинні бути вказані державний орган чи установа, що 

уповноважені укласти договір довірчого управління майном. Публічні заклади 

вищої освіти не можуть це майно передати на праві власності іншим особам, 

використовувати як заставу, поруку та ін. Договір про довірче управління 

державним майном укладається на термін не більше 99 років. 

Державний заклад вищої освіти Литви володіє, користується та 

розпоряджається на праві власності наступним майном [399]: 

1) державне інвестоване майно; 

2) доходи, отримані як плата за навчання, а також доходи від економічної, 

наукової діяльності та послуг, що надаються; 

3) кошти та інше майно, одержані в якості спонсорської підтримки 

відповідно до Закону про благодійництво та спонсорську підтримку; 

4) інші грошові кошти, за винятком коштів державного бюджету; 

5) придбане за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок 

передбачених у пунктах 2-4 коштів майно, за винятком нерухомого майна, 

придбаного за рахунок коштів Європейського Союзу, державного бюджету та 

державних фондів; 

6) майно, отримане в результаті дарування; 

7) успадковане майно; 

8) майнові права, що виникають внаслідок результатів інтелектуальної 

діяльності; 

9) доходи, майно або інша користь, отримані внаслідок використання 

зазначених в пунктах 1-8 цієї частини коштів або іншого майна, а також 

розпорядження ними. 

Державні заклади вищої освіти Литви, здійснюючи управління зазначеним 

вище майном і розпорядження ним, можуть укладати тільки такі цивільні угоди, 

які не суперечать їх установчим документам та цілям діяльності. 
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Університети є підзвітними за кошти, отримані за різними контрактами 

відповідно до контрактних договірних угод. За використання бюджетних коштів 

університети повинні звітувати перед Ministry of Education, Science and Sport 

(Міністерству освіти, науки і спорту). Однак Міністерство не впливає на те, як 

виділені фінансові ресурси будуть розподілені на фінансування різних видів 

діяльності університетів Литви (вони мають право розподіляти їх на діяльність 

університету незалежно від методології, згідно з якою вони були розраховані). 

Можливість встановлювати плату за навчання. «Law on Higher Education and 

Research» (Закону «Про вищу освіту та дослідження») 2009 р. із змінами 2016 р. 

[399] вартість навчання встановлює заклад вищої освіти на основі наступних витрат 

на навчання (ст. 83) [399]:  

 на заробітну плату викладачів, наукових співробітників та інших пов’язаних 

з навчанням співробітників;  

 на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з навчанням;  

 на заохочення студентів; 

 на адміністративні та господарські потреби, пов’язані з навчанням. 

На основі цих витрат розраховується нормативна вартість навчання за 

певним напрямом або групою освітніх програм. Якщо встановлена закладом вищої 

освіти вартість навчання не перевищує нормативної вартості за рахунок коштів 

державного бюджету оплачується встановлена закладом вартість навчання. У 

випадку, коли встановлена закладом вартість навчання перевищує нормативну 

вартість, за рахунок коштів державного бюджету оплачується нормативна вартість 

навчання. Вартість навчання осіб, що навчаються не за державним замовленням, 

встановлюється в договорі про навчання [399].  

Особи, які навчалися на фінансованих державою місцях і які отримали 

стипендію на навчання, відраховані із закладу або припинили навчання, у 

встановлених Урядом Литви випадках і в установленому порядку зобов’язані 

повернути до державного бюджету кошти або їх частину, виділені на оплату 

вартості навчання [399] (ст. 76). 

За даними European University Association (Європейської асоціації 
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університетів), рівень фінансової автономії університетів Литви у 2017 р. складав 

61% (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Показники фінансової автономії університетів Литви у 2017 р. [210] 

Показники Зміст Значення 

Термін  

та тип 

державного 

фінансування 

Термін державного 

фінансування 

один рік 60% 

Тип державного 

фінансування 

блоковий грант розбивається на 

категорії, можливості для 

переміщення коштів між ними 

обмежені  

60% 

Можливість утримувати надлишкові кошти відсутні 0% 

Можливість позичати гроші 
можуть позичати гроші з 

іншими типами обмежень 

80% 

Можливість володіти будівлями відсутні 0% 

Можливість 

встановлюват

и плату за 

навчання 

Студенти 

з країн-членів ЄС  

бакалаврат, магістратура, 

докторантура 

університети можуть вільно 

встановлювати рівень плати за 

навчання 

100% 

Студенти з країн-не членів ЄС 

(бакалаврат, магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно 

встановлювати рівень плати за 

навчання 

100% 

Рівень фінансової автономії (зважене значення) 61% 

 

Литву віднесено до «Cередньо-високого (Medium high)» кластеру країн за 

рівнем фінансової автономії університетів (61%), що потрапляє у діапазон від 61% 

до 80%. Це зумовлено наявними обмеженнями щодо періоду урядового 

фінансування університетів (рік), можливості здійснювати запозичення та 

відсутністю можливостей утримувати надлишкові кошти та володіти будівлями. 

Важливою складовою реформ у сфері вищої освіти Литви стала оптимізація 

мережі закладів вищої освіти. У 2017 році під керівництвом Прем’єр-міністра 

Литви створено Робочу групу з оптимізації мережі університетів. До складу 

робочої групи, яку очолює Міністр освіти, науки та спорту, входили експерти та 

представники університетів, викладачів, студентів, бізнесу та інших верств 

суспільства. Робочою групою було підготовлено документ «Public University 

Network Optimisation Plan» (План оптимізації мережі публічних університетів» із 

зазначенням основних цілей, заходів, принципів та результатів процесу 

оптимізації, що схвалений Сеймом Литви [293]. 
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У 2018 році Парламентом було погоджено злиття університетів [293]:  

 Aleksandras Stulginskis University та Lithuanian University of Educational 

Sciences (LEU), що стали складовою частиною Vytautas Magnus University 

(VDU) у Каунас.  

 Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) та Mykolas Romeris 

University (MRU). 

Мотивами злиття стали зменшення адміністративних витрат та додаткових 

стимулів для міждисциплінарних досліджень, синергії між різними освітніми 

напрямами. Наприклад, очікувалось, що об’єднання Vytautas Magnus University 

(VDU) та Aleksandras Stulginskis University, колишнього аграрного сприятиме 

тіснішій взаємодії між ІТ / інженерією та сільським господарством, а синергія між 

різними сферами забезпечить розвиток нових напрямів досліджень, таких як 

агроінновації, дослідження кліматичних змін, біоекономіка, штучний інтелект 

тощо [154, с. 9]. 

Таким чином, наслідком реформування вищої освіти Литви були зміни у 

врядуванні, фінансуванні та оптимізації закладів вищої освіти. 

На національному рівні у Литві запроваджено результат-орієнтоване 

фінансування вищої освіти у вигляді трирічних контрактів (performance agreements) 

між університетами та профільним міністерством, а також ваучерну системи 

фінансування. Це стало результатом задіяння елементів вільної ринкової економіки 

у сектор вищої освіти. Така система забезпечує непряме фінансування закладів 

вищої освіти та сприяє підвищенню конкуренції між закладами вищої освіти та 

якості вищої освіти.  

Автономія університетів Литви гарантована Конституцією Литовської 

Республіки та законодавчими актами у сфері вищої освіти. Наявні певні досягнення 

у розширенні університеської автономії, зокрема зміна статусу університетів Литви 

з бюджетних установ на публічні інституції, що сприяло розширенню фінансової 

автономії. Однак університети Литви  не можуть зберігати надлишок коштів (право 

передавати фінансові ресурси з одного фінансового року на інший) та володіти 

будівлями. Також існують обмеження на здійснення запозичень та інвестицій. 
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Поряд із цим істотними є процеси оптимізації мережі публічних закладів вищої 

освіти. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Здійснено аналіз провідного зарубіжного досвіду фінансування вищої освіти 

в аспекті розширення фінансової автономії університетів для трьох груп країн. 

Перша група – США та Канада – з врахуванням специфіки цих країн як 

високорозвинених та з децентралізованою системою управління вищою освітою. 

Друга група – Велика Британія, Франція, Фінляндія – з врахуванням різнорідності 

наявних моделей фінансування вищої освіти. Третя група – Польща, Латвія, Литва 

– з акцентом на інноваціях та трансформаційних особливостях фінансування вищої 

освіти. Основними висновками є наступні. 

1. Система вищої освіти США характеризується децентралізованим підходом 

щодо управління в цілому та управління фінансами зокрема. Загальну координацію 

системи вищої освіти на національному рівні здійснює Федеральний уряд. На 

регіональному рівні уряди штатів через уповноважені органи здійснюють 

управління та фінансування університетів. Встановлено існування відмінностей 

між штатами у США щодо: законодавчого забезпечення вищої освіти, кількості та 

розподілу повноважень між координаційними й управлінськими радами. 

Засвідчено наявність різних підходів до фінансування вищої освіти у США, а саме: 

за формулою; не за формулою (метод «База плюс» (Base Plus)); на основі 

законодавчих пріоритетів; результат-орієнтоване фінансування. Виявлено значний 

рівень фінансової автономії університетів США, що мають правовий статус 

публічних корпорацій (штати Північна Дакота, Кентуккі, Вісконсін, Каліфорнія, 

Орегон). Поряд із цим фінансова автономія університетів є обмеженою 

повноваженнями Ради регентів та управлінських рад із фінансових питань 

(затвердження бюджетів університетів, встановлення рівня оплати за навчання, 

схвалення угод з нерухомістю та ін.). 
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2. Система вищої освіти Канади є децентралізованою – відповідальність 

покладено на уряди провінцій, що зумовило формування відповідного устрою 

систем вищої освіти у провінціях. Виявлена відсутність загальнодержавних 

механізмів оцінювання якості вищої освіти, розроблення та реалізації політики, 

стандартів та інтегрованих національних систем даних. Встановлено існування 

відмінностей між провінціями Канади в частині: законодавчого забезпечення вищої 

освіти (національний, регіональний, інституційний рівні); моделей фінансування; 

систем фінансового обліку й звітності як інструменту контролю / нагляду уряду за 

діяльністю університетів. Для забезпечення фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності університетів на основі інституційних переваг у Канаді 

запроваджено елемент результат-орієнтованого фінансування у вигляді 

двосторонніх Стратегічних мандатних угод про результати діяльності 

університетів. Окрім того, здійснений аналіз засвідчив значний рівень фінансової 

автономії університетів Канади, що мають правовий статус корпорацій. Наслідком 

такого статусу університетів є права: здійснювати запозичення й інвестування; 

придбати, продавати, здавати в оренду нерухоме майно; встановлювати 

чисельність, обов’язки та посадові оклади й інші виплати для працівників 

університету; укладати угоди з органами влади або іншими закладами вищої 

освіти.  

3. У результаті законодавчих змін у сфері регулювання вищої освіти (закон 

«Higher Education and Research Act» 2017 року) у Великій Британії: створено новий 

регулятор Office for Students; сформовано реєстр закладів вищої освіти; визначено 

умови реєстрації закладів вищої освіти; встановлено три категорії (статусів) 

закладів вищої освіти – Registered (зареєстрований, «базовий»), Approved 

(«затверджений»), Approved (fee cap) («затверджений» (з верхнею межею)). 

Залежно від отриманого статусу заклад вищої освіти має або не має можливості 

одержувати урядове фінансування та встановлювати рівень оплати навчання на 

базовому чи вищому рівні. Урядове фінансування закладів вищої освіти у Великій 

Британії здійснюється у вигляді грантів (субсидій) за формулою, що враховує певні 

показники для кожного закладу вищої освіти, включаючи показники кількості та 
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категорій студентів, предметів, категорій витрат за різними видами діяльності 

закладів. На національному рівні у фінансуванні вищої освіти Великої Британії 

було зміщено акцент з державних джерел у бік надходжень від оплати за навчання 

та використання кредитів з погашенням на основі майбутніх доходів (income-

contingent loans). На інституційному рівні заклади вищої освіти Великої Британії: є 

автономними; мають статус корпорацій; приймають рішення відповідно до власних 

пріоритетів, внутрішньої системи фінансового менеджменту, внутрішніх положень 

та інструкцій. Однак, фінансова автономія закладів вищої освіти Великої Британії 

є обмеженою: терміном урядового фінансування; можливістю здійснювати 

запозичення; повноваженнями зовнішніх органів щодо встановлення рівня оплати 

за навчання для національних студентів освітнього рівня бакалавр. 

4. Система вищої освіти Франції є централізованою та характеризується 

значною присутністю держави в організації та фінансуванні. Зростанню рівня 

університетської автономії, у т. ч. фінансової, сприяли:  

- зміна відносин між державою в особі профільного Міністерства та 

університетами з адміністративних на договірні. У результаті такої зміни заклади 

вищої освіти є автономними у фінансових та адміністративних питаннях; 

- запровадження схеми досконалості для фінансування досліджень та вищої 

освіти з метою отримання додаткового фінансування;  

- вдосконалення системи результат-орієнтованого бюджетування щодо 

розподілу фінансових ресурсів за показниками ефективності закладів вищої освіти. 

На інституційному рівні заклади вищої освіти Франції є автономними щодо: 

управління фінансами відповідно до фінансових планів; визначення принципів 

розподілу отриманих бюджетних субсидій на внутрішні підрозділи університету. 

Однак, фінансова автономія університетів Франції є обмеженою періодом 

урядового фінансування університетів та можливостями здійснювати запозичення 

і операції з нерухомістю. Рівень плати для студентів за навчання у закладах вищої 

освіти Франції встановлює зовнішній повноважний орган.  

5. Ідентифіковано зростання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти 

у Фінляндії. Інструментом розширення фінансової автономії стала зміна правового 
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статусу університетів з «public entities» (державних установ) на «corporations under 

public law» (корпорації публічного права), що підвищило ступінь свободи закладів 

вищої освіти у фінансових питаннях. Наслідком такої зміни стало зростання 

соціальної відповідальності університетів Фінляндії через закріплення їх 

соціальної місії. Запровадження моделі базового фінансування на основі 

результатів діяльності засвідчило зміну пріоритетів Уряду Фінляндії у напрямку 

покращення якості вищої освіти і досліджень та акцентуванні на працевлаштуванні 

випускників. Це призвело до посилення конкуренції між університетами за 

отримання фінансових ресурсів і підвищило їх відповідальність за результати своєї 

діяльності. На інституційному рівні заклади вищої освіти Фінляндії є автономними 

у прийнятті рішень про внутрішній розподіл фінансування відповідно до 

стратегічного плану діяльності та керуються внутрішніми документами, 

інструкціями. Однак, фінансова автономія університетів Фінляндії є обмеженою 

повноваженнями зовнішніх органів із фінансових питань (встановлення рівня 

оплати за навчання, схвалення угод з нерухомістю та ін.). 

6. Університетська автономія у Польщі гарантована конституційно та 

законодавчо. Запровадження моделі фінансування за типом закладу вищої освіти 

(університетський або неуніверситетський) на основі алгоритму засвідчило зміну 

пріоритетів Уряду Польщі у напрямку покращення якості досліджень і фокусуванні 

на студентах та кадровому потенціалі закладів вищої освіти університетського 

типу. Пріоритетами у фінансуванні закладів вищої освіти неуніверситетського типу 

у Польщі стали студенти та працевлаштування випускників. Запровадження 

фінансування дослідницької діяльності наукових підрозділів закладів вищої освіти 

Польщі на основі рейтингу сприяло підвищенню їх ефективності. Вище зазначені 

зміни призвели до посилення підзвітності університетів перед суспільством та 

відповідальності закладів вищої освіти Польщі за використання державних 

фінансових ресурсів. 

7. Засвідчено запровадження на національному рівні у Латвії тривимірної 

моделі фінансування закладів вищої освіти, що містить такі складові: «base 

funding» (базове фінансування освітньої діяльності); «performance-based funding» 
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(фінансування за результатами діяльності закладів) «development funding»; 

(фінансування розвитку вищої освіти та досліджень). Така модель передбачає, що 

фінансові ресурси виділяються з Державного бюджету Латвії як на забезпечення 

стійкості закладів вищої освіти, так і задля досягнення їх стратегічних цілей. 

Додатково із цим, ресурси Структурних фондів Європейського Союзу 

спрямовуються на створення / підвищення потенціалу закладів вищої освіти. Такий 

підхід сприяє підвищенню якості вищої освіти в університетах Латвії, що 

відповідає потребам суспільства та розвитку національної економіки. У результаті 

здійснених реформ у сфері вищої освіти Латвії створені умови для зростання 

фінансової автономії університетів. Як результат, заклади вищої освіти Латвії 

мають високий рівень фінансової автономії, що гарантована законодавчими актами 

у сфері вищої освіти. Унаслідок зміни правового статусу закладів вищої освіти 

забезпечено автономію щодо підготовки та затвердження власних бюджетів та 

можливість володіти власним майном. Однак, фінансова автономія університетів 

Латвії є обмеженою терміном державного фінансування та обмеженнями на 

операції з нерухомістю. 

8. Запровадження у Литві на національному рівні результат-орієнтованого 

фінансування у вищій освіті реалізується через ваучерну систему та у вигляді 

трирічних контрактів (performance agreements) між університетами та профільним 

Міністерством. Зміни є наслідком імплементації механізмів вільної ринкової 

економіки у сектор вищої освіти. Як результат, діюча модель забезпечує непряме 

фінансування закладів вищої освіти, сприяє підвищенню конкуренції між 

університетами та підвищенню якості вищої освіти. Автономія університетів Литви 

гарантована Конституцією Литовської Республіки та законодавчими актами у 

сфері вищої освіти. Незважаючи на зміну статусу університетів Литви з бюджетних 

установ на публічні інституції, що сприяло розширенню їх фінансової автономії, 

університети не можуть зберігати надлишок коштів (право передавати фінансові 

ресурси з одного фінансового року на інший) та володіти будівлями. Також існують 

обмеження на здійснення запозичень та інвестицій. Ще одним наслідком 

вищезазначених змін стали процеси оптимізації мережі публічних закладів вищої 
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освіти у Литві. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у опублікованих 

наукових працях автора [15; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 34]. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ: 

СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМИ, ІНСТРУМЕНТИ 

 

У четвертому розділі відображено особливості трансформації теорії та 

практики управління у вищій освіті; розкрито підходи до оцінювання ефективності 

діяльності закладів вищої освіти; обґрунтовано сутність розширення фінансової 

автономії університетів, його політичний та управлінський виміри; класифіковано 

та охарактеризовано моделі фінансування університетів; визначено концептуальні 

рамки та підходи до розширення фінансової автономії університетів. 

 

4.1. Трансформація теорії та практики управління та її прояв у вищій 

освіті 

 

У широкому розумінні термін «управління» розглядають як «вплив на певну 

систему задля досягнення конкретної мети» [47, c. 13]. У процесі суспільного 

розвитку відбувається зміна наукових поглядів на управління та еволюція самого 

управління від адміністрування через менеджмент до лідерства (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Еволюція управління [47, c. 27] 

Параметри Рівні управління 

Адміністрування Менеджмент Лідерство 

Визначальний 

чинник 
Матеріальні ресурси 

Матеріальні, 

інформаційні та 

людські ресурси 

Люди 

Ключове завдання 

щодо співробітників 
Управління кадрами 

Менеджмент 

людських 

ресурсів 

Розвиток 

людського 

потенціалу 

Співробітники Підлеглі Підлеглі Послідовники 

Група Трудовий колектив Колектив Команда 

Прийняття рішень Індивідуальне 
Індивідуальне та 

колегіальне 
Колегіальне 

Інструменти 

впливу 

Адміністративний 

тиск 

Матеріальні 

стимули 

Внутрішні мотиви 

Власний приклад 

Ключові дієслова 
Контролювати, 

розподіляти 

Делегувати, 

оцінювати 

Допомагати, 

розвивати 

Відповідальність Адміністративна Фінансова Соціальна 
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Така трансформація засвідчує зростання ролі людських ресурсів, розвиток 

людського потенціалу, колегіальний характер прийняття рішень, зміну акцентів 

між повноваженнями та відповідальністю. Зокрема, «для адміністрування та 

менеджменту критичним є повноваження, а для лідерства – відповідальність» [47, 

c. 27]. Відмітимо, що соціальна відповідальність вищої освіти обумовлена її роллю 

як «суспільного блага, що є відповідальністю усіх заінтересованих сторін, особливо 

урядів» [47, c. 6]. Cоціальна відповідальність закладів вищої освіти «складається з 

двох взаємопов’язаних сфер: перша стосується організаційного 

(внутрішньоінституційного) виміру університетської соціальної відповідальності і 

проявляється через: місію, організаційну культуру, політику, правила, управлінські 

практики тощо. Друга формується шляхом взаємодії між університетською 

спільнотою і громадою та включає розмаїття форм співпраці та партнерства між 

закладами вищої освіти і різними стейкхолдерами: громадянами, органами влади, 

бізнесом тощо» [63, c. 9]. 

Оскільки вища освіта є компетенцією держави, варто звернути увагу на 

еволюцію державного управління у вигляді моделей «державне адміністрування – 

державний менеджмент – чутливе врядування» [47, c. 27]. Еволюція управління у 

сфері державного сектору (від традиційного державного управління (public 

administration) через державний менеджмент (public management) до врядування 

(governance)) представлена у вигляді різних моделей (табл. 4.2, 4.3). 

Таблиця 4.2 

Три моделі державного управління [436, с. 7; 46, c. 22] 

 
Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Чутливе 

врядування 

Відносини між 

громадянами та 

державою 

Покірність, 

слухняність 
Санкціонування Повноваження 

Відповідальність вищих 

службовців перед 
Політиками 

Замовниками, 

клієнтами 

Громадянами та 

стейкхолдерами 

Базові принципи 
Згода з правилами 

та інструкціями 

Ефективність та 

результативність 

Підзвітність, 

відповідальність, 

прозорість і 

залученість 

Критерії успіху Наслідки Результати Процес 

Ключові атрибути Неупередженість Професіоналізм 
Відповідальність, 

відповідність 
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Модель «responsive governance» (чутливе врядування) передбачає, «що уряд 

є відкритим і чутливим (сприйнятливим) до суспільства, більш відповідальним і 

краще регульованим зовнішніми спостерігачами та законом» [46, c. 22]. Основними 

принципами реалізації моделі «чутливого врядування» є такі: підзвітність, 

відповідальність, прозорість, залученість. 

Специфіка моделі державного управління, яка є домінуючою, впливає на 

специфіку / характеристики управління інституцією або їх системою, як у випадку 

системи вищої освіти. Перелік таких характеристик організаційного управління 

подано у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Структури управління [46, c. 22] 

 

Традиційне 

державне 

адміністрування  

Новий державний 

менеджмент 

Мережне 

врядування 

Контекст  Стійкий Конкурентний Постійно змінний 

Контингент  Однорідний Роз’єднаний Різнорідний 

Потреби, проблеми  
Прямі, визначені 

професіоналами 

Очікувані, 

визначені ринком 

Складні, нестійкі з 

нахилом до ризику 

Стратегія  

Державна та 

розроблена 

централізовано 

Ринкова та 

зорієнтована на 

клієнта 

Сформована 

громадянським 

суспільством 

Управління через  Ієрархії Ринки 
Мережі та 

партнерства 

Актори (учасники)  Державні службовці 
Клієнти та 

провайдери 
Громадянські лідери 

 

Сучасною тенденцією в управлінні вищою освітою є зростання автономії 

державних закладів вищої освіти через набуття ними незалежності та 

самоврядності [3, c. 140]. Іншими словами, відбувається трансформація моделі 

управління у напрямі врядування з одночасним посиленням інституційної 

автономії, відповідальності та підзвітності закладів вищої освіти перед 

суспільством. Зазначимо, що академічна свобода та університетська автономія є 

основою / передумовою реалізації врядування у вищій освіті. Зміни у моделі 

управління зумовлюють зміну ролі держави в управлінні та фінансуванні вищої 

освіти в напрямі від «держава-регулятор» до моделі «держава-фасилітатор» або 

«держава-координатор мережі». 
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За такого переходу функції профільних міністерств у сфері вищої освіти є 

наступними [230, c. 16]:  

 «формування загальної політики;  

 стратегічне планування для сектору;  

 перемовини щодо фінансування вищої освіти (з міністерством фінансів);  

 координація дій з іншими міністерствами (наприклад, охорони здоров’я) 

щодо питань вищої освіти».  

Врядування у сфері вищої освіти розуміють як «зовнішнє та внутрішнє 

координування вищої освіти та досліджень» [169, с. 10]. D. Barry, L. Goedegebuure 

розглядають врядування у вищій освіті як «процес (чи набір процесів), через який 

організація приймає рішення та робить справи, підтримує свою бізнес-модель, та, 

у свою чергу, підтримується нею» [166, c. 2]. Врядування передбачає продуктивні 

відносини університетів із державними органами влади, які встановлюють 

регуляторні рамки та впливають на формування адекватних моделей 

інституційного врядування [131, c. 638; 192, с. 17]. У цьому контексті важливим є 

«досягнення балансу між необхідністю формування різноманітної університетської 

спільноти та розвитком структур і процесів для підтримки ефективного прийняття 

рішень, а отже, гнучкого та відповідального управління» [131, c. 638]. 

Розрізняють також різні моделі врядування у сфері вищої освіти. H. de Boer, 

F. van Vught [172] визначають модель врядування (governance model) як 

«сукупність загальних положень, припущень та керівних принципів для 

дотримання, коли уряд спрямовує рішення та дії конкретних суб’єктів відповідно 

до цілей та інструментів, що перебувають у розпорядженні уряду» [172, с. 2]. 

Зазначимо, що існує дві класичні моделі врядування [172, c. 2]. Перша модель 

має назву «rational planning and control model» (модель раціонального планування 

та контролю). Ця модель ґрунтується на раціоналістичному погляді на прийняття 

рішень та передбачає, що існує чітке знання про об’єкт регулювання та повний 

контроль над ним. Така модель передбачає централізоване прийняття рішень і 

значний контроль за розробленням та реалізацією державної політики. 
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Друга модель – «self-regulation model» (модель саморегулювання), 

передбачає, що не існує чіткого знання про об’єкт регулювання та повного 

контролю над ним, акцентує на можливості саморегулювання суб’єктів. За такої 

моделі уряд є «арбітром і розробником правил гри і втручається у випадку, коли 

результати гри є незадовільними» [172, c. 2]. 

У сфері вищої освіти ці класичні моделі узгоджуються з наступними двома 

моделями [172; 184; 378]: 

 «state control model» (модель державного контролю);  

 «state supervising model» (модель державного нагляду). 

Перша модель, «state control model» (модель державного контролю), 

передбачає значний державний контроль шляхом регулювання умов доступу, 

навчальних планів, вимог до ступенів, екзаменаційних систем, кадрових 

призначень та винагород персоналу, використання державних фінансових ресурсів. 

Друга модель, «state supervising model» (модель державного нагляду) 

передбачає менший вплив уряду через ліберальні умови регулювання, 

стимулювання можливостей закладів вищої освіти до самоврядування. Зокрема, 

передбачає більшу свободу у плануванні та встановленні пріоритетів закладами, 

можливість диверсифікації джерел фінансування.  

У контексті розширення фінансової автономії університетів, виділяють 

третю, гібридну модель врядування – «state contract model» (модель державного 

контракту) [173, c. 4]. H. de Boer, B. Jongbloed зазначають, що «ключові елементи 

«state contract model» (моделі державного контракту) прослідковуються у концепції 

«market-based governance» (ринкове врядування), що містить не лише делегування 

повноважень державних органів влади іншим (приватним) суб’єктам, а й 

запровадження «market-style management» (ринкового стилю управління) та 

механізмів підзвітності у державних закладах [174, c. 555].  

«State contract model» (модель державного контракту), з одного боку, поєднує 

централізоване координування і контроль, а з іншого – децентралізацію прийняття 

рішень. H. F. de Boer, J. Huisman вказують, що «у контексті вищої освіти модель 

враховує автономію закладів вищої освіти, поряд із урядовим координуванням 
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через встановлення умов та рамок – «meta-governance» (мета-врядування) [173, 

c. 5]. Основним механізмом, через який здійснюється взаємодія між урядом та 

закладами вищої освіти є укладання угод / контрактів (agreements). Це надає 

можливості суб’єктам освітніх відносин досягти власних інтересів на визначених 

умовах, зокрема: «угоди / контракти дозволяють свободу дії за певними 

правилами» [173, c. 5]. Така модель поєднує відповідальність уряду та інституційну 

автономію закладів вищої освіти. 

A. Magalhaes та A. Veiga [313] описують дві моделі врядування у вищій освіті 

– «Network Governance» (мережеве врядування) та «New Governance» (нове 

врядування). Щодо моделі «Network Governance» (мережеве врядування) 

дослідники зазначають, що: «розвиток мереж відіграє особливу роль у врядуванні 

у сфері вищої освіти, акцентуючи на більш м’якому лідерстві та системі 

зовнішнього контролю, що діють у формі «легкого дотику» (light touch) … На 

інституційному рівні «мережеве врядування» актуалізує горизонтальні зв’язки між 

структурами врядування та менеджменту, процесами та акторами, які є базовими 

елементами для академічних культур та спроможності самоврядування» [313, с. 30; 

3, с. 132]. Дослідники також вказують, що «New Governance» (нове врядування) є 

іншим перспективним утворенням від реконфігурації ролі держави щодо 

регулювання» [313, с. 31]. Таке врядування актуалізує потребу розвивати «навички 

включення» (на заміну менеджерським навичкам) задля того, щоб: «залучати 

партнерів, впорядкованих горизонтально у мережі; зводити разом багато 

стейкхолдерів для досягнення загальної цілі в ситуації загальної залежності» [313, 

с. 31; 3, с. 132]. Іншими словами, для моделі «Network Governance» (мережеве 

врядування) важливою є підтримка та розвиток горизонтальних зв’язків між 

елементами / складовими врядування, а для моделі «New Governance» (нове 

врядування) критичним є залучення у процес врядування всіх стейкхолдерів. 

За умов зменшення впливу держави на діяльність закладів вищої освіти 

актуалізується пошук чинників і механізмів для забезпечення ефективного 

врядування на національному та інституційному рівнях. Ключовою тенденцією 

розвитку врядування у вищій освіті є «вимога забезпечення з боку університетів 
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більшої результативності та ефективності у світлі реалізації їх місій та задоволення 

очікувань з боку суспільства» [3, c. 144]. Зокрема, D. Barry, L. Goedegebuure 

зазначають: «Тенденція у більшості західних економік – вимога більшої 

результативності та ефективності від діяльності державних інституцій, включаючи 

публічні університети. Ця тенденція також відображена на реформуванні процесу 

врядування та діяльності закладів вищої освіти через регулятори та інституції, які 

вони самі формують для того, щоб коригувати їх організаційні форми і практики, і 

таким чином, відповідати своїй місії та регуляторним викликам, а також 

позиціонувати себе фінансово, щоб адаптуватися до сучасного конкурентного 

середовища. Урядове регулювання (регулювання з боку уряду) є найбільш 

ефективним і найбільш результативним у випадку, коли воно є скоординованим 

через призму інституційного портфоліо закладу вищої освіти в цілому» [166, c. 4; 

3, c. 144]. 

M. Mulinge, J. Arasa та V. Wawire визначають «good governance» (належне / 

добре врядування) як «передбачуваний, відкритий та прозорий процес вироблення 

політики, що є бюрократично пронизаним професійною етикою з метою сприяння 

суспільному благу» [341, c. 40]. 

J. Kohler та J. Huber розглядають ефективне управління у вищій освіті як 

«метод досягнення згоди щодо важливих завдань, орієнтирів вищої освіти, 

розроблення стратегій та інструментів імплементації їх у практику відповідно до 

обраної мети» [252,c. 13].  

Важливим для використання (як у науковому, так і практичному аспектах) є 

розуміння базових принципів «належного врядування». У табл. 4.4. подано кілька 

позицій щодо цього. 

Таблиця 4.4 

Принципи належного врядування [166, c. 3; 3, с. 138] 

United Nations Development 

Program (UNDP) – 

governance principles (1997)  

European Commission – 

approach to good governance 

(2008)  

UK’s Nolan Principles in 

Public Life (1995)  

Legitimacy and voice / 

Легітимність і право голосу  

Participation / Участь  Selflessness / Самовідданість  

Direction / Спрямування  Coherence / Узгодженість  Integrity / Цілісність  
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Продовження табл. 4.4 

United Nations 

Development Program 

(UNDP) – governance 

principles (1997)  

European Commission – 

approach to good governance 

(2008)  

UK’s Nolan Principles in 

Public Life (1995)  

Performance / Виконання, 

здобутки  

Effectiveness / Ефективність  Objectivity / Об’єктивність  

Accountability / Підзвітність  Accountability / Підзвітність  Accountability / Підзвітність  

Fairness / Справедливість  Openness / Відкритість  Openness / Відкритість  

  Honesty / Чесність 

  Leadership / Лідерство 

 

Іншим важливим напрямком для розуміння трансформацій, які відбуваються 

у вищій освіті, є визначення моделей організаційної культури / організаційної 

побудови.  

Наприклад, I. McNay [256] для опису та аналізу різних моделей 

організаційної культури університету обрав два критерії: 

 рівень централізованого контролю за розробленням політики; 

 рівень централізованого контролю за реалізацією політики. 

Як результат, дослідником ідентифіковано чотири моделі університету, а 

саме: колегіум, бюрократія, корпорація і підприємство. Базуючись на 

запропонованому підході, для кожної моделі визначено відповідні характеристики 

(табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Ключові характеристики університетських моделей 

Модель 

університету 

Централізований контроль за 

розробленням політики 

Централізований контроль 

за реалізацією політики 

Колегіум Низький Низький 

Бюрократія Високий Низький 

Корпорація Високий Високий 

Підприємство Низький Високий 

 

В основі моделі «колегіум» – інституційна свобода від зовнішнього контролю 

з боку уряду [256, c. 12]. Цій моделі притаманний слабкий централізований 

контроль за розробленням і реалізацією політики. За цієї моделі менеджмент 

університету керується філософією академічної свободи і кадрової автономії. 
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Розроблення та імплементація внутрішньої політики відбувається поступово / 

планомірно, що ускладнює здатність інституції для швидкого реагування на 

зовнішні зміни. Небезпека домінування цієї моделі полягає у ризику 

фрагментарності та відсутності спрямованості, за якого індивідуальні суб’єкти 

переслідують власні цілі, не враховуючи потреби інституції в цілому [256, c. 12]. 

В основі моделі «бюрократія» перебуває справедливість, що передбачає рівні 

права за умов представницької, колективної демократії [256, c. 12]. Цій моделі 

притаманний слабкий централізований контроль за розробленням і сильний – за 

реалізацією політики. Важливим стає регулювання, що передбачає послідовність у 

політиці та проявляється у формі рівних можливостей і здійснення фінансових 

асигнувань. Комітети здійснюють розроблення політики на інституційному рівні. 

Концентрація влади в органах виконавчої влади змінює внутрішню культуру 

інституції, зменшуючи колегіальну складову прийняття рішень. Значний вплив на 

діяльність університетів за цієї моделі чинить зовнішній тиск з боку уряду 

(адміністративні вимоги). Застосування цієї моделі є доцільним для підтримки 

стабільності, але не для швидких змін, які важко запровадити через вірність 

традиції [256, c. 12].  

Моделі «корпорація» притаманний високий централізований контроль за 

розробленням і реалізацією політики [256, c. 12]. У моделі «корпорація» важливу 

роль відіграє Президент (Ректор) університету, що є головою виконавчої влади. 

Характерною ознакою такої моделі є лояльність. Топ-менеджмент має виконавчу 

владу щодо розроблення та реалізації політики. В основі цієї моделі перебуває New 

Public Management, що робить модель придатною за умов швидких змін і 

проведення реформ [256, c. 12]. 

Моделі «підприємство» притаманний сильний централізований контроль за 

розробленням і слабкий – за реалізацією політики [256, c. 12]. Повноваження щодо 

розроблення політики належать топ-менеджменту. Однак повноваження щодо 

реалізації політики делегують проектним командам або факультетам / 

департаментам. Делегування повноважень є необхідним з метою формування 

гнучкості та врахування змін під час контролю за реалізацією політики. Ця модель 
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спрямована на ефективне реагування на потреби клієнтів (студентів, випускників 

роботодавців, уряд – на контрактній основі). Задоволеність клієнтів та економічна 

вигода є визначальними факторами для реалізації політики. Характерною рисою 

моделі є орієнтація на ринок, врахування нових тенденцій, інновації у відповідь на 

нові потреби ключових стейкхолдерів. Водночас, недоліком моделі є ризик 

неузгодженості дій щодо розроблення та імплементації політики за умови впливу 

ринкових сил, а також погіршення якості освіти за умови надмірної орієнтації на 

економічну ефективність. Прикладом цієї моделі є приватні університети. 

У свою чергу, M. Fiol та D. Samoilovich [235] виділили чотири моделі 

університетського врядування, а саме: інерційне, ієрархічне, колегіальне, 

розподілене. Для аналізу було обрано наступні критерії: рівень 

конкурентоспроможності закладу вищої освіти у зовнішньому середовищі, 

здатність до колективної дії з боку академічної спільноти, тип структури та підхід 

у прийнятті рішень закладу вищої освіти. Ключові характеристики моделей 

представлено у табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Ключові характеристики моделей університетського врядування [3, с. 133] 

Модель 

університетського 

врядування 

Здатність до 

колективної дії 

з боку 

академічної 

спільноти 

Вплив 

зовнішнього 

середовища 

Тип структури 

закладу вищої 

освіти 

Підхід у 

прийнятті 

рішень у закладі 

вищої освіти 

Інерційне Низька Низький Фрагментарна Зверху-вниз 

Ієрархічне Низька Високий Фрагментарна Зверху-вниз 

Колегіальне Висока Низький Інтегрована Знизу-вверх 

Розподілене Високий Високий Інтегрована Знизу-вверх 

 

До характерних рис моделі розподіленого врядування, як найбільш доцільної 

для ефективного розвитку університету, M. Fiol та D. Samoilovich відносять 

наступні [235, с. 15-17; 3, с. 133]: 

 «відкрита система комунікації та культура розподіленої відповідальності;  

 спільне розроблення в організації стратегічних цілей та делегування 

повноважень щодо прийняття тактичних рішень на рівень підрозділу;  
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 створення системи контролю та балансів з метою гарантувати, що 

інституція є сконцентрованою на своїй місії;  

 створення розподіленої метрики для вимірювання прогресу / успіху 

інституції та її академічних програм».  

Заначимо, що фундаментальними принципами, які дозволять університетам 

стати більш стратегічними, ефективними та результативними є наступні [192, 

с. 14]: 

 гнучке врядування; 

  достатня організаційна, фінансова, кадрова та академічна автономія; 

  підзвітність; 

 стабільне та достатнє фінансування. 

У результаті процесу масовизації вищої освіти фокус зміщується на 

результати діяльності закладів вищої освіти в умовах зростаючого фінансового 

навантаження на уряди країн та суспільство загалом у зв’язку із скороченням 

державного фінансування закладів вищої освіти у більшості країн Європи [188, 

с. 10]. За цих умов, ефективність використання державних фінансових ресурсів та 

ефективність діяльності університетів стає одним із ключових пріоритетів 

державної політики у сфері вищої освіти. 

Поряд із зростаючою увагою до питання ефективності у сфері вищої освіти, 

наявні концептуальні та методологічні обмеження у цій сфері. Це зумовлено 

наступними чинниками. По-перше, складністю застосування поняття ефективності 

до сфери вищої освіти через унікальність місій університетів, що містять 

соціально-економічні цілі, а також через інституційне розмаїття та методи 

фінансування [192, с. 10; 393]. По-друге, розуміння ефективності відрізняється на 

рівні систем та закладів вищої освіти, а також їх структурних підрозділів. Це також 

пов’язано із культурними та історичними особливостями функціонування 

інституцій [192, с. 10]. 

У широкому розумінні ефективність діяльності розуміють як відношення 

результатів діяльності до використаних для їх досягнення ресурсів. Однак у сфері 

вищої освіти у провідних країнах використовується інший підхід до ефективності 
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на основі впливу університетів на соціальний розвиток, про що ми вже зазначали у 

розділі 3. 

На національному рівні здатність університетів діяти стратегічно та 

впроваджувати інновації забезпечується урядовою політикою через інституційну 

автономію, у т.ч. фінансову, що є також чинником ефективності діяльності 

університетів. Наприклад, у Повідомленні Європейської Комісії «Renewed EU 

agenda for higher education» (Щодо оновленого порядку денного вищої освіти) 

2017 р. [200] акцентовано на підтримці ефективних систем вищої освіти. У 

документі заначено, що: «Здатність закладів та систем вищої освіти відповідати 

потребам Європи залежить від адекватності людських та фінансових ресурсів, 

стимулів та винагород, що ефективно застосовуються. Уряди є головними 

суб’єктами фінансування вищої освіти більшості держав-членів ЄС і відіграють 

вирішальну роль у встановленні стимулів, цілей та стандартів якості для системи 

вищої освіти» [200, с. 9]. 

Модальності державного фінансування як складова фінансової автономії 

прямо впливають на підвищення інституційної ефективності. У аналітичному звіті 

«Public Funding Observatory 2018» [188] (Огляд державного фінансування 2018 р.) 

відмічено тенденцію до скорочення державного фінансування університетів країн 

Європи впродовж 2008-2017 рр., за винятком країн Австрії, Німеччини, Швеції, де 

відбулось зростання державного фінансування університетів за аналізований 

період. За таких умов, скорочення державного фінансування університетів та 

несприятливий економічний стан у країні призводять до зростання контролю за 

ефективним використанням державних фінансових ресурсів і діяльністю 

університетів. Це, у свою чергу, не сприяє зростанню ефективності їх діяльності 

[188]. 

Наступним важливим чинником ефективності є підзвітність університетів 

перед стейкхолдерами, що передбачає підготовку університетами звітів щодо 

«value for money» або щодо інтелектуального капіталу [192, с. 17]. 

Звернемось до з’ясування змісту поняття «ефективність діяльності 

університету». У сфері вищої освіти ефективність (efficiency) пов’язана із 
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результативністю (effectiveness) та економічністю / вигодою (value for money), 

оскільки місії університетів ширші та складніші, ніж у суб’єктів корпоративного 

сектору економіки. Ефективність (efficiency) має бути пов'язана із якістю, що є 

одним із ключових чинників у сфері вищої освіти [192, с. 6].  

Ефективність є «колективною відповідальністю усіх стейкхолдерів у сфері 

вищої освіти» [192, с. 9]. Ефективність університетів може бути досягнута через 

спільний діалог у сфері політики та спільні дії лідерів, університетів та їх мереж 

[192, с. 9]. 

Існують два підходи до розуміння ефективності у сфері вищої освіти [192, 

с. 11]: 

 ресурсний (Resource-based); 

 ціннісний / результативний (Value-based). 

Перший «Resource-based» (ресурсний) підхід орієнтований на операційну 

продуктивність та передбачає досягнення мети через мінімізацію витрат за 

використання ресурсів. Зокрема, S. Hoenach у статті «Pricing and Efficiency in Higher 

Education» (Ціноутворення та ефективність у сфері вищої освіти) [257] зазначає, що 

«викладачі, студенти та інші суб’єкти у сфері вищої освіти здійснюють вибір, що 

визначає, чи будуть ці ресурси використані ефективно або неефективно» [257, 

c. 403]. У цьому визначенні акцентовано на тому, що ефективність є 

відповідальністю осіб та суб’єктів у сфері вищої освіти. Таку ефективність слід 

оцінювати відповідно до рівня вкладень для досягнення цілей.  

Другий «Value-based» (ціннісний / результативний) підхід передбачає 

акцентування на результатах діяльності в умовах зростання підзвітності перед 

кінцевими споживачами (включаючи студентів, роботодавців, місцеву спільноту та 

суспільство загалом). За цим підходом ефективність розглядають як «частину 

більш широкої стратегічної мети підвищити ефективність діяльності інституцій 

для забезпечення надання послуг високої якості у сфері викладання та 

дослідження» [438, c. 6]. 

Цей підхід ґрунтується на понятті «Value for money», що включає три 

елементи [438, c. 6]:  
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 економію (economy) (зменшення вхідних витрат/ адекватне використання 

ресурсів з мінімальними витратами);  

 ефективність (efficiency) (здатність досягти поставлених цілей шляхом 

отримання максимально можливих результатів за рахунок використання 

наявних ресурсів);  

 результативність (effectiveness) (використання оптимального обсягу 

ресурсів для формулювання та досягнення запланованих цілей).  

Поняття «Value for money» визначається як «досягнення економії, 

ефективності та результативності у залученні та використанні ресурсів 

університетів для досягнення цілей» [192, с. 11].  

Наголосимо на існуванні зв’язку між: 

 ефективністю та результативністю у частині реалізації місії та цілей 

університету; 

 ефективністю, результативністю та «Value for money» – для забезпечення 

підзвітності університету перед ключовими стейкхолдерами; 

 результативністю та якістю результатів досліджень, викладання, навчання 

та ін.  

Відзначимо, що процеси забезпечення якості (Quality Assurance, QA 

processes) (включаючи зовнішні та внутрішні механізми забезпечення якості та 

інші додаткові інструменти, такі як бенчмаркінг (benchmarking), ініціативи щодо 

досконалості (excellence initiatives), ключові показники ефективності (key 

performance indicators), Performance-based mechanisms (performance agreements) та 

рейтинги (rankings)) також відіграють важливу роль у підвищенні якості [239, с. 9-

10]. 

Ефективність у сфері вищої освіти розглядають у розрізі рівнів: 

національного, регіонального, інституційного [192, с. 12; 278, с. 608]. Національний 

або регіональний рівні пов’язані із рамковими умовами, що встановлюють 

національні уряди для забезпечення ефективності діяльності університетів. 

Інституційний рівень охоплює різні види діяльності закладів вищої освіти, що 

пов'язані із розробленням та реалізацією програм підвищення інституційної 
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ефективності (institutional efficiency agendas), а також спільні дії університетських 

мереж / партнерств (partnerships) у співпраці із стейкхолдерами. 

Виділимо два підходи до розгляду ефективності діяльності університетів у 

контексті нашого дослідження, а саме: функціональний та стратегічний. 

Функціональний підхід полягає у розгляді ефективності за такими сферами 

як [192, с. 12]: 

 операційна ефективність (operational efficiency); 

 академічна ефективність (academic efficiency); 

 ефективність стратегічного врядування (strategic governance efficiency).  

Стратегічний підхід полягає у розгляді ефективності за ключовими 

стратегічними показниками ефективності діяльності університетів. Операційна 

ефективність (operational efficiency) включає такі напрями як ресурсний 

менеджмент, закупівлі (procurement), фінанси, менеджмент персоналу та ін.) і 

зумовлена необхідністю оптимізації / модернізації бізнес-процесів та використання 

ресурсів [192, с. 12]. Заходи із підвищення операційної ефективності можуть 

призвести до внутрішньої реструктуризації або спільного використання ресурсів 

інституціями (institutions sharing resources) [192, с. 12]. 

Академічна ефективність (academic efficiency) (досліджень, викладання і 

навчання) охоплює процеси, пов'язані із організацією викладання та досліджень 

[192, с. 12]. Діяльність із підвищення академічної ефективності включає 

оптимізацію / модернізацію освітніх програм і використання аналізу навчання для 

підтримання студентів і профілювання досліджень. Інституційні заходи у цій сфері 

містять визначення навчального навантаження, розмірів класів і вимог до 

результатів досліджень тощо [192, с. 12]. 

Ефективність стратегічного врядування (strategic governance efficiency) 

передбачає такі напрями [192, с. 13]:  

 ефективність та інституційний розвиток;  

 підзвітність та управління інституційним капіталом;  
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 культура інституційної ефективності, заснована на лідерстві та залученні 

персоналу, інвестиціях у вищу освіту, технологіях, формуванні й розвитку 

потенціалу;  

 внутрішня та зовнішня комунікація та комплексна звітність.  

На національному або регіональному рівні вимірами ефективності можуть 

бути [192, с. 12; 278, с. 611]: 

 власність на нерухоме майно; 

 сертифікація освітніх програм; 

 модальності фінансування. 

На інституційному рівні важливим є стратегічний підхід до ефективності та 

«value for money» через формування культури, що стимулює інновації та 

запровадження ефективності у процеси прийняття рішень.  

На інституційному рівні вимірами ефективності можуть бути [192, с. 12; 278, 

с. 611; 192, с. 12]: 

 просторова оптимізація (space optimization);  

 централізовані закупівлі (centralised procurement); 

 спільне використання активів у межах інституції (asset sharing within 

institution); 

 профілювання досліджень (research profiling); 

 спільні закупівлі (joint procurement);  

 спільні послуги (shared services); 

 спільне використання дослідницьких активів (shared research assets) 

(наприклад, обладнання, дані);  

 обмін персоналом (shared staff) (наприклад, викладачі); 

 спільні програми розвитку персоналу (Joint staff development programmes) 

тощо. 

Сприяння ефективності у сфері досліджень на інституційному рівні 

забезпечується через [277, с. 27]: 

 collaboration (співпрацю);  
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 підвищення ефективності дослідницьких партнерств шляхом зростання 

обізнаності та кращого управління витратами;  

 комунікацію щодо «value for money» (вигоди) та впливу досліджень. 

Сприяння дослідницькій співпраці здійснюється через формування 

партнерств з метою досягнення конкурентних переваг у форматі заснування 

тематичних кластерів як частини профілювання досліджень. Це впливає на 

операційну ефективність, що досягається за рахунок спільних закупівель або 

розподіленого доступу до дослідницьких активів та інфраструктури. 

Прикладом таких партнерств є [277, с. 27-28]: 

 діяльність університетів із комерціалізації досліджень та експертна 

діяльність через партнерство «Knowledge Transfer Ireland» (Трансфер знань 

Ірландії). 

 дослідницькі університети Північної Англії (N8 Research Partnership) 

здійснюють обмін інформацією та доступом до дослідницького обладнання, 

надають рекомендації щодо обміну обладнанням та розробляють відповідну 

політику у сфері вищої освіти, одночасно сприяючи співпраці у двох основних 

напрямках досліджень: виробництво продуктів харчування та трансформація місті 

і суспільства. 

Забезпечення ефективності витрат дослідницьких партнерств передбачає 

перегляд та оптимізацію їх діяльності, а також стратегій співфінансування програм 

досліджень у сфері вищої освіти у рамках «Horizon 2020» [259] та «Erasmus+» [191] 

для узгодження із довгостроковими інституційними цілями, включаючи 

досконалість досліджень і фінансову стійкість [277, с. 27-28].  

Комунікація щодо «value for money» (вигоди) та впливу досліджень 

забезпечується через підготовку звітів щодо «value for money» (для прикладу, 

університетами Великої Британії) або звітів щодо інтелектуального капіталу. 

У звіті European University Association «Efficiency, Effectiveness and Value for 

Money at Universities» [192] (Ефективність, результативність та вигода в 

університетах) 2019 р. наведено принципи ефективності системи вищої освіти. До 

принципів ефективності системи вищої освіти відносять такі [192, c. 18]: 
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 «визначення візії національної системи вищої освіти, рамки із 

національними пріоритетами, а також цілей включаючи ефективність та 

результативність – візія має ґрунтуватися на досягненні результатів і різних 

методах оцінювання; забезпечення зв’язку цілей і місій університету з досягненням 

ефективності у коротко і довгостроковому періоді; підтримка стратегічного діалогу 

щодо ефективності та вигоди із закладами вищої освіти та стейкхолдерами для 

забезпечення відповідальності університетів за ефективне використання ресурсів; 

 забезпечення ефективності моделі розподілу фінансування університетів – 

забезпечення стабільного та адекватного базового фінансування закладів вищої 

освіти для виконання ними своїх зобов’язань; розширення горизонтів фінансування 

для підвищення передбачуваності та стратегічного планування, що дозволить 

інституціям впроваджувати довгострокові заходи щодо ефективності та 

результативності; забезпечення збалансованого використання блок-грантового 

фінансування, адекватної формули фінансування, фінансування на основі 

результатів або фінансування за схемами досконалості; 

 удосконалення регуляторної рамки для університетів через посилення 

організаційної, фінансової, академічної та кадрової автономії – зростання 

університетської автономії та надання можливості університетам приймати 

рішення щодо застосування заходів ефективності та використання заощаджених 

ресурсів; підтримка процесу розширення автономії університетів за допомогою 

використання стимулів, ресурсів та навчання як частини цілісної рамки, що 

включає організаційний, фінансовий, кадровий та академічний виміри, що 

сприяють ефективності; 

 визначення рамки врядування, відповідальності і ролей стейкхолдерів у 

сфері вищої освіти – надати університетам (як самоврядним закладам) можливість 

обирати найбільш доцільну модель внутрішнього врядування для сприяння 

підзвітності, прозорості, ефективності, результативності та підтримати 

спроможність керівників закладів управляти змінами;  

 модернізація ландшафту вищої освіти, наприклад, через інституційні 

злиття / укрупнення, профілювання та стратегічні позиціонування університетів, 
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розвиток регіональних кластерів – розроблення нормативно-правового 

забезпечення, що охоплює всі типи закладів ивщої освіти та сприяти співпраці на 

рівні сектору, синергії та міжінституційним партнерствам; вивчення підходів до 

оптимізації у сфері вищої освіти та, за необхідності, запропонувати, стимулювати 

та фінансувати варіанти консолідації, що відповідають потребам зацікавлених 

сторін; 

 зростання ефективності закладів вищої освіти, менеджмент змін і 

можливості здійснення організаційних інновацій – передбачення винагороди для 

університетів за підвищення ефективності через виділення цільового фінансування 

для стимулювання та надання університетам можливості розвивати потенціал і 

можливості для підвищення ефективності і покращення інституційних процесів; 

створити механізми, органи чи служби, що підвищують ефективність у конкретних 

сферах (наприклад, державні закупівлі та управління нерухомістю)».  

Зазначимо, що ефективність та стійкість є одними із ключових цілей політики 

у сфері вищої освіти. До таких цілей, зокрема, відносять [394, c. 45]: 

 розширення доступу до та забезпечення справедливості у сфері вищої 

освіти; 

 підвищення зовнішньої ефективності систем вищої освіти; 

 удосконалення внутрішньої ефективності систем вищої освіти; 

 забезпечення стійкості систем вищої освіти. 

Експерти World Bank пропонують для оцінювання зовнішньої ефективності 

використовувати такі показники як рівень якості та «relevance» релевантність / 

вагомість вищої освіти (задоволення потреб суспільства). 

Реалізація цієї цілі досягається двома шляхами, а саме через: 

 поліпшення якості; 

 підвищення релевантності. 

Відмітимо, що «Якість визначається або вимірюється показниками витрат на 

одного студента або часткою випускників» [394, c. 55], що є водночас показниками 

внутрішньої ефективності. 
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Експерти наголошують на існуванні зв’язку між якістю та фінансуванням, що 

потребує від закладів вищої освіти досягнення відповідного рівня акредитації як 

умови для трансферу ресурсів. А саме: «Механізми фінансування можуть, як 

правило, впливати на поліпшення якості через непрямі заходи, що передбачають 

певні стимули щодо діяльності інституції із забезпечення якості» [394, c. 56]. 

У підвищенні релевантності якість також відіграє важливу роль. Зокрема, 

якість є формою та показником зовнішньої ефективності, що передбачає 

«забезпечення відповідності вищої освіти потребам суспільства та реагування на 

тиск ринку» [394, c. 56]. Тобто важливим індикатором є наявність зв’язку із ринком 

праці. 

До показників внутрішньої ефективності систем вищої освіти відносять [394, 

c. 58]: 

 зменшення витрат для економії ресурсів; 

 підтримання або збільшення кількості завершених освітніх програм або 

присуджених ступенів. 

У забезпеченні стійкості системи вищої освіти важливою складовою є 

фінансова. Фінансова стійкість відіграє важливу роль у досягненні 

університетської фінансової автономії. Зокрема, «здатність виділяти та вільно 

управляти фінансовими ресурсами, встановлювати партнерські відносини із 

приватним сектором і отримувати від нього надходження є важливими елементами 

для забезпечення довгострокового фінансового здоров’я університету» [205, c. 18]. 

Фінансова стійкість (financial sustainability) закладу вищої освіти може бути 

визначена наступним чином: «Інституція управляється на ефективній фінансової 

основі, якщо вона відшкодовує свої повні економічні витрати (full economic costs) і 

здійснює інвестування в свою інфраструктуру (фізичну, людську, інтелектуальну) 

на рівні, достатньому для підтримки майбутнього виробничого потенціалу, що є 

необхідним для реалізації її стратегічного плану і задоволення потреб студентів та 

інших клієнтів» [351, c. 35]. 
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На основі цього визначення виділяють чотири ключових елементи для 

забезпечення стійкості, а саме: стратегія; операційна стійкість; інвестування; 

ризик-менеджмент (управління ризиками) [351, c. 27]. 

Операційна стійкість містить складові: цінова політика; відшкодування 

витрат; генерування доходу [351, c. 34-35]. 

Цінова політика передбачає встановлення ціни на послуги у сфері вищої 

освіти. За ринкових умов це відбувається на основі попиту і пропозиції. Зазвичай, 

ціна вище повних економічних витрат і включає маржу для реінвестування та 

прибуток. Для прикладу, ціна визначається у якості вартості оплати навчання 

студентів (національних або іноземних студентів або, що є слухачами окремих 

курсів) [351, c. 34]. 

У державному секторі ціноутворення базується на основі витрат (Cost-based 

pricing). «Державне фінансування викладання та досліджень зазвичай є формою 

ціни, визначеної на основі витрат, хоча рівень фінансування може також залежати 

від політичних рішень про те, що реально може бути зроблено, і від зростання 

ефективності» [351, c. 44]. 

Інформація щодо витрат є необхідною для розрахунку витрат на основі 

діяльності (activity-based costing), а саме: «на викладання або дослідження, витрат 

за різними дисциплінами, типами студентів (очної або заочної форми навчання, 

бакалаврату або магістратури), за використання різних методів навчання 

(електронне або традиційне і т.д.)» [351, c. 46]. 

Зазначимо, що Cost recovery (відшкодування витрат) є ключовою 

характеристикою фінансової стійкості. Заклад вищої освіти є фінансово стійким за 

умови, що основні види діяльності генерують достатньо доходу для покриття його 

Full Economic Costs (повних економічних витрат), що включають складові, 

пов’язані із витратами на: споживання активів (амортизація); оновлення активів; 

капітальні витрати; врахування ризику [351, c. 36]. 

Генерування доходу із інших джерел включає, наприклад, надходження від 

діяльності щодо трансферу знань, фандрейзинг (залучення позабюджетних 

коштів). 
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Для забезпечення стійкості закладам вищої освіти потрібна стратегія 

розвитку матеріальних активів для інвестування в інфраструктуру [351, c. 41]. 

Бухгалтерський облік закладів вищої освіти, які є автономними юридичними 

особами, передбачає врахування зниження вартості їх активів, амортизацію. Це є 

необхідним для створення фінансових резервів з метою інвестування в оновлення 

активів. Надлишкові кошти є показником фінансової безпеки закладів і дозволяють 

також здійснювати запозичення [351, c. 41].  

Управління ризиками передбачає складові: наявність стратегічного плану 

закладу, який включає ключові навчальні та ресурсні стратегії; процес визначення 

ризиків і можливостей; процес оцінювання ймовірності і потенційного впливу 

ризику, визначення можливих заходів контролю, протидії або пом'якшення 

ризиків; процедура моніторингу ризику [351, c. 44]. 

У контексті стратегічного підходу звернемось до з’ясування ключових 

показників оцінювання ефективності діяльності університетів. 

Цінним, на наш погляд, є звіт Committee of University Chairs Великої Британії 

«Report on the Monitoring of Institutional Performance and the Use of Key Performance 

Indicators» [427] (Звіт про моніторинг інституційної діяльності та використання 

ключових показників результатів діяльності) 2006 р., де розглянуто досвід 

вимірювання результатів діяльності закладів вищої освіти Великої Британії. 

У цьому звіті зазначено чотири підходи або методи, що можуть бути 

застосовані для моніторингу результатів діяльності закладів вищої освіти. А саме 

[427, c. 12]: 

 Balanced Scorecard (Збалансована система показників); 

 European Foundation for Quality Management, EFQM model (Модель 

Європейського фонду управління якістю);  

 Сomposite or summary indicators (Комплексні або зведені показники); 

 Dashboards (інформаційні панелі). 

Підхід Balanced Scorecard пропонує нескладну рамку для вимірювання 

результатів діяльності. В основі підходу – позиція, що успіх організації залежить 
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від балансу досягнення цілей у різних сферах (наприклад, фінанси та клієнти, а не 

в одній за рахунок іншої). 

Показники розподілені за чотирма складовими [427, c. 13]: 

 фінанси (рентабельність інвестицій, додана вартість); 

 відносини з клієнтами (задоволення потреб клієнтів, збереження 

клієнтської бази та частки ринку); 

 внутрішні бізнес-процеси (якість, строки виконання заказів, розробка 

нових продуктів); 

 навчання та розвиток персоналу (рівень задоволення персоналу і наявність 

інформаційних систем). 

Особливістю Balanced Scorecard є врахування фінансових і нефінансових 

показників. Цей підхід також є засобом стратегічного управління організацією у 

довгостроковій перспективі. Чотири складових дозволяють досягти балансу між 

[427, c. 13]: 

 довгостроковими та короткостроковими цілями; 

 бажаними результатами та факторами їх досягнення; 

 жорсткими об’єктивними критеріями та більш м’якими суб’єктивними 

показниками. 

European Foundation for Quality Management, EFQM model (Модель 

Європейського фонду управління якістю) базується на дев’яти критеріях, що 

розподілені за двома групами: enablers (передумови) та results (результати). До 

групи enablers (передумови) віднесено такі критерії: лідерство; політика та 

стратегія; людські ресурси; партнерство та ресурси; процеси [427, c. 13]. 

Група results (результати) містить критерії: результати діяльності; клієнти; 

людські ресурси; суспільство [427, c. 13]. 

Цей підхід подібний до Balanced Scorecard, але дещо складніший щодо 

оцінювання. 

Dashboards є інформаційними засобами, які представляють огляди ключових 

показників ефективності у розрізі секторів або бізнес-процесів. 
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У цьому звіті [427] визначено Key Performance Indicators (Ключові показники 

результатів діяльності). Цікавим є поділ показників на дві групи: комплексні та 

стратегічні показники. 

Summary indicators («super KPIs») (Комплексні показники результатів 

діяльності у середньостроковому періоді) містять наступні: 

KPI 1: Institutional Sustainability (Інституційна стійкість): рентабельність 

активів; щорічні витрати на інфраструктуру у порівнянні з погодженими річними 

потребами; зростання доходів; попит, досягнення студентів; стратегічні відносини 

та репутація; лідерство та адаптаційний потенціал; можливості розвитку та 

стратегічні ризики; 

KPI 2: Academic Profile and Market Position (Академічний профіль та ринкова 

позиція): викладання та дослідження; характеристика студентів; докази 

академічної відмінності; позиція у рейтингу; внесок у стратегічні академічні 

відносини; інтеграція академічного та стратегічного планування; 

Strategic indicators of institutional health (Стратегічні індикатори 

інституційного здоров’я): 

KPI 3: The Student Experience and Teaching and Learning (Досвід студентів, 

викладання й навчання): результати зовнішнього оцінювання; набір студентів поза 

планом; досягнення та працевлаштування студентів; дослідницька діяльність 

персоналу; 

KPI 4: Research (Дослідження): результати досліджень; дохід від досліджень; 

дохід від досліджень на 1 дослідника та за сферою діяльності; кількість 

дослідників; відшкодування витрат на дослідження за типом спонсора; коефіцієнт 

успішності подання заявок на гранти; 

KPI 5: Knowledge Transfer and Relationships (Трансфер знань та 

взаємовідносини): «інший» дохід у % від загальної суми доходу; кількість патентів, 

ліцензій; кількість та якість стратегічних партнерств; взаємодія з місцевими, 

регіональними та професійними спільнотами; збір коштів та спонсорська 

діяльність; 
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KPI 6: Financial Health (Фінансове здоров’я): агрегований надлишок / дефіцит 

за останні 3 роки у % від доходу; генеровані грошові кошти за минулий фінансовий 

рік; прогноз надлишку на наступний / поточний фінансовий рік; коефіцієнт 

«оборотні активи до зобов’язань (фінансовий потенціал)»; коефіцієнт ліквідності; 

запозичення у % від доходу; кредитний рейтинг; 

KPI 7: Estates and Infrastructure (Нерухоме майно та інфраструктура): умови 

обслуговування та функціонування нерухомості; загальні витрати на 

відшкодування інвестицій; квадратні метри на одного студента; рентабельність 

активів;  

KPI 8: Staff and Human Resource Development (Персонал та розвиток 

людського потенціалу): витрати на персонал як % від загальних витрат; плинність 

кадрів, відсутність та вільні вакансії поза планом; вік персоналу та його 

компетентність; витрати на розвиток персоналу та навчання;  

KPI 9: Governance, Leadership and Management (Врядування, лідерство та 

менеджмент): періодичне самооцінювання; результати зовнішнього аудиту щодо 

управління, включаючи зворотний зв’язок від органів фінансування; лідерські 

навички та навчання вищого керівництва; успішна реалізація стратегій, проектів та 

планів; звіти комітету з оплати праці; KPI 10: Institutional Projects (Інституційні 

проекти). 

Таким чином, звіт демонструє розмаїття підходів до оцінювання та 

визначення ключових показників результатів діяльності у т.ч. у сфері вищої освіти.  

У звіті OECD «Teaching and Learning Quality Indicators in Australian 

Universities» [156] (Показники якості викладання і навчання університетів 

Австралії) 2008 р. наведено типи та цілі використання показників результатів 

діяльності університетів. За типами результативні показники розподілені на дві 

групи [156, c. 4]: 

 Quantitative Indicators (кількісні показники) [156, c. 4]:  

input indicators (ресурсні показники) «відображають людські, фінансові та 

фізичні ресурси, залучені для підтримки інституційних програм, заходів та послуг. 

Для прикладу, такий індикатор, як розподіл ресурсів, слід інтерпретувати за 
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допомогою даних про зарахування (для визначення співвідношення обсягу 

ресурсів на студента), якості ресурсу (тобто умови) та контексту (наприклад, 

тематика літератури у бібліотеці) для визначення якості викладання та навчання»; 

output indicators (витратні показники) «відображають отримані кількісні 

результати та прямі наслідки діяльності для досягнення цих результатів». 

 Qualitative indicators (якісні показники) [156, c. 5]: 

outcome indicators (результативні показники) «фокусуються на вимірюванні 

процесів і результатів через призму якості та впливу, наприклад, на якості освітньої 

програми та перевагах обслуговування для всіх стейкхолдерів»; 

process indicators (процесні показники) – «показники, що вимірюють як 

система функціонує у конкретному контексті, враховуючи інституційне розмаїття 

… наприклад, політики та практики, пов’язані з навчанням та викладанням, 

управління ефективністю / результативністю та професійним розвитком персоналу, 

якість освітніх програм та оцінювання навчання студентів, а також якість надання 

послуг та технологій» [156, c. 5-7]. 

У звіті OECD «Benchmarking higher education system performance: Conceptual 

framework and data» [356] (Порівняльний аналіз результативності системи вищої 

освіти: концептуальні рамки та дані) 2017 р. акцентовано на складності виміряти 

соціальний вплив закладів вищої освіти та розглянуто питання вимірювання 

результативності у сфері вищої освіти у розрізі наступних складових [356, c. 48-

50]: 

 «financial performance (фінансова результативність) включає витрати на 

вищу освіту, мінімізацію витрат та ефективність; 

 operational performance (операційна результативність) містить 

забезпечення продуктивності та якості вищої освіти; 

 external performance (зовнішня результативність) перед зовнішніми 

стейкхолдерами; 

 developmental performance (результативність, пов’язана із розвитком) 

включає такі складові: зарахування та підтримка студентів; професійне 

керівництво та консультування; розвиток персоналу; інновації у викладанні, 
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включаючи використання новітніх технологій викладання та навчання; ініціативи 

щодо розвитку дослідницької спроможності; управління та врядування закладами». 

Цікавою у світлі нашого дослідження є Модель конкуруючих цінностей 

[471], що передбачає комплексний підхід до розгляду різних сторін діяльності 

організації. Цей підхід враховує, що діяльність організації різноманітна і 

призводить до різних результатів. Тому комплексна модель розглядає кілька 

показників ефективності, що відображають конкуруючі цінності менеджерів 

організації. Перший вимір цінності пов’язаний з фокусом організації та демонструє 

які цінності домінують – внутрішні або зовнішні. Внутрішній фокус означає, що 

менеджери піклуються про благополуччя працівників та їх продуктивність, а 

зовнішній фокус підкреслює увагу до благополуччя організації в цілому. Другий 

вимір цінності – це структура організації, яка може бути стабільною або гнучкою. 

Стабільність характеризує цінності продуктивності і контролю «зверху-вниз», а 

гнучкість – цінності навчання і змін. Об’єднання цих вимірів дозволяє отримати 

різні підходи до організаційної ефективності. 

У звіті European University Association «Efficiency, Effectiveness and Value for 

Money: Insights from Ireland and Other Countries» [193] (Ефективність, 

результативність та вигода: досвід Ірландії та інших країн) 2018 р. розкрито досвід 

забезпечення ефективності та результативності у сфері вищої освіти Ірландії. 

Зокрема в Ірландії було прийнято документ під назвою «Higher Education System 

Performance Framework 2018-2020» [253], де визначено цілі та індикатори у сфері 

вищої освіти. Наприклад, ціль 6 «Demonstrates consistent improvement in governance, 

leadership and operational excellence» (Демонструє постійне удосконалення 

врядування, лідерства та операційної досконалості) акцентує на досконалості 

операційної діяльності як ключовому пріоритеті і містить спектр конкретних 

показників моніторингу, які згруповано у блоки [253, с. 18]: 

 level and sources of funding (рівень та джерела фінансування); 

 relative unit costs (відносні витрати на одиницю); 

 level of efficiency gained and savings achieved through implementation of 

reform initiatives in line with government policy (рівень ефективності та 



281 

економії, що досягнуті завдяки впровадженню ініціатив із реформування 

відповідно до державної політики);  

 impact of capital investment (вплив капітальних інвестицій); 

 cooperation with and implementation of restructuring (кооперація та 

імплементація політики реструктуризації); 

 self-reflection, sustainability and strategic direction (самоаналіз, стійкість та 

стратегічне спрямування); 

 performance management (менеджмент результатів діяльності); 

 workload management (управління навчальним навантаженням); 

 gender equality (гендерна рівність); 

 environmental sustainability (екологічна стійкість). 

Операційна ефективність у цьому кейсі реалізується через такі заходи: 

 shared services (розподілені послуги); 

 collaboration (співпраця). 

Регулювання діяльності у сфері надання спільних послуг у сфері вищої освіти 

Ірландії здійснюється відповідно до документу«Education and Training Sector 

Shared Services Plan 2017-2020» [183] (План надання розподілених послуг у секторі 

освіти та підготовки на 2017-2020 рр.). Цей документ містить такі пріоритети [183, 

с. 10]: 

 Transactional shared services (трансакційні розподілені послуги: фінанси, 

оплата праці, пенсії);  

 Shared service operations development (розроблення операцій із надання 

розподілених послуг: управління та врядування, ІКТ інфраструктура та 

ін.);  

 Procurement Shared Services Development (розподілені послуги у сфері 

закупівель через Education Procurement Service / Служба закупівель у сфері 

освіти);  
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 Centres of Excellence (Центри досконалості: спільні інституційні мережі, 

що забезпечують кращими практиками, дослідженнями, надають 

підтримку у сфері навчання та викладання та ін.). 

Метод закупівель також перебуває в основі стратегій забезпечення 

ефективності у вищій освіті [183]. Закупівлі стосуються діяльності та процесів, що 

використовуються для придбання товарів та послуг і включають пошук 

постачальників, маркетингові дослідження, оцінку постачальників, узгодження 

договорів та співпрацю. Зазначимо, що метод закупівель використовується для 

посилення соціального впливу. Врахування соціального впливу є одним із 

критеріїв оцінювання для виконавців за контрактом на постачання послуг, серед 

інших критеріїв – якість, вартість, доставка, інновації, послуги. Параметри 

соціального впливу узгоджується в рамках переговорів за контрактом [464, c. 6]. 

Ще один погляд на соціальний вплив університетів передбачає такі складові: 

поліпшення умов працевлаштування, добробуту; формування соціальної 

згуртованості; формування навичок, підвищення соціальної мобільності; здобуття 

додаткової освіти та кваліфікації; покращення комунікації [464, c. 7]. 

Таким чином, ефективність діяльності університету є сукупною 

результативністю всіх видів діяльності університету, що забезпечує досягнення 

найкращого результату за рахунок використання наявних обмежених ресурсів для 

задоволення потреб стейкхолдерів. 

Здійснено аналіз еволюції управління (у т.ч. у сфері державного управління) 

– від традиційного державного управління через державний менеджмент до 

врядування на основі порівняння різних моделей. Еволюційні процеси засвідчили 

трансформацію моделі управління у сфері вищої освіти у напрямі ефективного 

врядування з одночасним посиленням інституційної автономії, відповідальності та 

підзвітності закладів вищої освіти перед суспільством, що вплинуло на формування 

різних моделей університетів та унівеситетського врядування. Іншим важливим 

свідченням трансформаційних процесів є зміна ролі держави в управлінні та 

фінансуванні вищої освіти в напрямі від «держава-регулятор» до моделі «держава-

фасилітатор» або «держава-координатор мережі». 
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Виявлено два підходи до розуміння ефективності у сфері вищої освіти: 

ресурсний (Resource-based) та ціннісний / результативний (Value-based). Перший 

«Resource-based» (ресурсний) підхід орієнтований на операційну продуктивність та 

передбачає досягнення мети через мінімізацію витрат за використання ресурсів. За 

такого підходу ефективність є відповідальністю суб’єктів у сфері вищої освіти, яку 

слід оцінювати відповідно до рівня вкладень для досягнення цілей. Другий «Value-

based» (ціннісний / результативний) підхід передбачає акцентування на результатах 

діяльності в умовах зростання підзвітності перед кінцевими споживачами 

(включаючи студентів, роботодавців, місцеву спільноту та суспільство загалом).  

Запропоновано підходи до розгляду ефективності університетів, а саме: 

функціональний та стратегічний, інноваційний. Функціональний підхід полягає у 

розгляді ефективності за видами діяльності університетів. Стратегічний підхід 

полягає у розгляді ефективності за ключовими стратегічними показниками 

ефективності діяльності університетів. Інноваційний передбачає оцінювання 

ефективності діяльності університету на основі його впливу на соціальний 

розвиток. 

Ефективність у сфері вищої освіти розглядають у розрізі рівнів, а саме: 

національний або регіональний, пов’язаний із рамковими умовами, що 

встановлюють національні уряди для забезпечення ефективності діяльності 

університетів; інституційний, що охоплює різні види діяльності закладів вищої 

освіти, які пов’язані із розробленням та реалізацією програм підвищення 

інституційної ефективності (institutional efficiency agendas), а також включає 

спільні дії університетських мереж / партнерств (partnerships) у співпраці із 

стейкхолдерами. 

Виявлено, що розширення фінансової автономії університетів є чинником 

ефективності їх діяльності. Зростання вимог до підзвітності стимулює 

університетів шукати нові ефективні способи реалізації їх місій і комунікації щодо 

ефективного використання ресурсів перед стейкхолдерами. Розширення 

фінансової автономії – адаптувати управлінські структури щодо ефективного 
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прийняття фінансових рішень і залучення зовнішніх стейкхолдерів до цього 

процесу. 

Зростання державного фінансування університетів та сприятливий 

економічний стан у країні призводять до зростання ефективності використання 

державних фінансових ресурсів та діяльності університетів.  

Ідентифіковано взаємозалежність між зростанням автономії університетів, у 

т. ч. фінансової, та ефективністю їх діяльності (додаток В). Наголошено на 

існуванні зв’язку між: ефективністю та результативністю в частині реалізації місії 

та цілей університету; ефективністю, результативністю та «Value for money» – для 

забезпечення підзвітності університету перед ключовими стейкхолдерами; 

результативністю та якістю результатів досліджень, викладання, навчання та ін.  

 

4.2. Політичний та управлінський виміри розширення фінансової 

автономії 

 

У межах даного параграфу з’ясуємо сутність та складові політичного та 

управлінського вимірів розширення фінансової автономії університетів.  

Зазначимо, що розширення фінансової автономії університетів здійснюється 

на національному, регіональному та інституційному рівнях у розрізі двох вимірів: 

політичного та управлінського. 

Політичний вимір розширення фінансової автономії університетів охоплює 

розроблення та реалізацію політик у сфері вищої освіти на національному, 

регіональному та інституційному рівнях. Управлінський вимір розширення 

фінансової автономії реалізується через застосування механізмів та інструментів 

управління, що відповідають визначеним рівням. 

Політичний та управлінський виміри розширення фінансової автономії 

університетів на національному, регіональному та інституційних рівнях подано 

через ідентифікацію базових механізмів та інструментів для їх реалізації у табл. 4.7. 
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Таблиця 4.7 

Розширення фінансової автономії університетів:  

виміри та рівні 

Виміри 

Рівні 
Політичний Управлінський 

Національний 

Законодавче забезпечення 

(Конституція, нормативно-

правові документи) 

Правовий статус закладів 

вищої освіти 

Дерегуляція у вищій освіті 

Національні пріоритети 

(стратегія) 

Забезпечення ефективності (контракти) 

Підзвітність (нагляд у вигляді моніторингу 

доступності та якості освіти і науки, річні 

фінансові звіти, дотримання стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності, 

зовнішній аудит) 

Модель фінансування 

Регіональний 

Нормативне забезпечення 

Регіональні пріоритети 

(стратегія) 

Підзвітність (нагляд у вигляді моніторингу 

доступності та якості освіти і науки, річні 

фінансові звіти, моніторинг фінансового 

стану університетів на основі порівняння їх 

фінансових показників) 

Модель фінансування 

Забезпечення ефективності (контракти) 

Інституційний 

Статут університету 

Інституційна стратегія 

Соціальна відповідальність 

 

Забезпечення ефективності (стратегія 

розвитку) 

Підзвітність (Наглядова рада, внутрішній 

аудит) 

Підвищення гнучкості університетів до 

вимог ринку праці 

Структура управління 

Фінансовий менеджмент 

 

Розглянемо детальніше вище зазначені складові розширення фінансової 

автономії університетів. Політичний (policies / політики) вимір 

За ознакою сфери інтервенції розрізняють такі політики у сфері вищої освіти: 

сomprehensive (універсальні) – національні стратегії або закони; сontent (змістовні) 

– фокусуються на змістовних елементах політики певного рівня (наприклад, на 

розробці навчальних планів або удосконаленні рамок кваліфікацій); targeted 

(цільові) фокусуються на конкретному аспекті політики певного рівня (наприклад, 

доступ до вищої освіти, забезпечення якості або інтернаціоналізація) [356, с. 72]. 

Політики у сфері вищої освіти спрямовані на різні аспекти, зокрема: 

забезпечення освітнього процесу, фінансування, підзвітність, якість, доступність 

вищої освіти, дослідження та інновації, зв’язок із ринком праці, 

інтернаціоналізація, соціальна відповідальність, регіональний розвиток [356, с. 72]. 
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У розрізі політичного виміру на національному рівні відбувається процес 

дерегуляції у сфері вищої освіти, визначення національних пріоритетів у межах 

стратегій розвитку, цілей системи вищої освіти і здійснення моніторингу процесу 

досягнення цих цілей. На цьому рівні держава через уповноважені органи 

державної влади встановлює регулятивні рамки у вигляді законодавчого 

забезпечення, де визначається і закріплюється правовий статус університетів, а 

також діяльність адміністративних структур і персоналу у сфері вищої освіти, їх 

відповідальність за ефективну реалізацію поставлених цілей і завдань 

(адміністративне управління). 

У пункті 4.1. встановлено, що роль держави в управлінні та фінансуванні 

вищої освіти змінюється в напрямі від «держава-регулятор» до моделі «держава-

фасилітатор» або «держава-координатор мережі». Стратегічними сферами 

діяльності профільних міністерств за моделі «держава-координатор мережі» є 

наступні [230, c. 16]: 

 «формування загальної політики, погодження «розміру та форми» сектору 

вищої освіти (наприклад, баланс між публічним і приватним сектором 

вищої освіти, типи закладів вищої освіти); 

 стратегічне планування для сектору; 

 перемовини щодо фінансування з Міністерством фінансів; 

 координація з іншими міністерствами (охорони здоров’я, сільського 

господарства)».  

На регіональному рівні також визначаються регіональні пріоритети у межах 

стратегій розвитку вищої освіти, що реалізується через запровадження 

нормативних рамок. 

На інституційному рівні одним із механізмів є статут університету, що є 

установчим документом закладу. Власні установчі документи закладу затверджує 

засновник відповідно до законодавства. В установчих документах закладу (статут) 

засновник визначає статус, організаційно-правову форму, тип закладу вищої 

освіти. Обсяг та межі фінансової автономії закладів вищої освіти у створенні та 

використанні фондів фінансових ресурсів встановлюються засновником закладу в 
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установчих документах. У цих документах зазначаєтесь, що засновник затверджує 

кошторис (основний плановий фінансовий документ), приймає фінансовий звіт 

закладу, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу. 

Розширення фінансової автономії університетів відбувається також через 

розроблення інституційних стратегій, підвищення відповідальності та гнучкості 

університетів у відповідності до вимог ринку праці. 

У межах політичного виміру держава в особі державних органів влади при 

розробленні, впровадженні та оцінюванні державної політики у сфері вищої освіти 

використовує низку механізмів.  

Експерти OECD визначають механізми (policy levers) як «інструменти 

управління для спрямування, керування та формування змін у сфері державних 

послуг» [355, c. 29]. Механізми впливають на діяльність інституцій через відповідні 

інструменти (steering tools) та інституційні домовленості (institutional arrangements) 

[357].  

У широкому розумінні, інструмент публічної політики (public policy 

instrument) – це «засіб чи техніка, за допомогою яких уряд реалізує свої 

повноваження для забезпечення підтримки, здійснення впливу або запобігання 

соціальним змінам» [467, c. 21]. 

До таких механізмів відносять [258; 262; 466]: 

 регулювання;  

 фінансування; 

 інформаційне та організаційне забезпечення.  

Регулювання полягає у встановленні державними органами влади умов, що 

дозволяють або забороняють інституціям діяти відповідним чином. Ступінь 

обмежень або свободи у країні залежить від моделі врядування та інституційної 

автономії [357, с. 54].  

У цьому контексті важливим є забезпечення балансу автономії та підзвітності 

закладів вищої освіти. Для цього існують такі інструменти [230, c. 20]: 

 «контроль через схвалення стратегії; 
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 узгодження через контракт із закладом щодо досягнення результатів в 

обмін на надання фінансування; 

 створення рамок регулювання та звітності щодо виконання зобов’язань». 

«Ключовий контроль з боку держави полягає у вимірюванні досягнення 

закладу відповідно до погодженої інституційної стратегії. За умови наявності, 

національна стратегія із розвитку вищої освіти може слугувати основою для 

університетів у частині розроблення їх власних стратегій» [230, c. 20]. Іншими 

словами, заклади вищої освіти спонукають розроблювати власні стратегічні плани 

для досягнення національних цілей у регіональному та інституційному контексті.  

Виокремлюють декілька шляхів впливу урядів на автономію закладів вищої 

освіти з метою покращення їх управління та ефективності [230, c. 41]: 

 «вимоги відповідати визначеним критеріям щодо ефективності 

врядування; 

 надання рекомендацій та керівних інструкцій щодо управління 

(дотримання яких іноді стимулюється наданням додаткового 

фінансування)». 

Прикладами інструментів регулювання є також наступні [230, c. 41]: 

 «набір протоколів щодо ефективного врядування, які є обов’язковими до 

виконання (порадник, рекомендації); 

 кодекс врядування (документ, який є добровільним, але очікується, що 

університети його дотримуються)». 

Наприклад, у Великій Британії діє документ «The Higher Education Code of 

Governance» [428] (Кодекс врядування у сфері вищої освіти, 2014 р. із змінами 2018 

р.), у якому визначено основні цінності врядування у сфері вищої освіти, а саме 

[428, с. 8]: 

 «автономія як найкраща гарантія якості та міжнародної репутації; 

 академічна свобода та якісні дослідження, стипендії та викладання; 

 захист інтересів студентів шляхом належного врядування; 

 оприлюднення точної та прозорої інформації, що є загальнодоступною; 

 підзвітність перед стейкхолдерами; 
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 досягнення рівності можливостей у закладах вищої освіти; 

 повна та прозора підзвітність за державне фінансування». 

До інструментів регулювання також відносять такі [236, c. 10-11]: 

 нормативно-правове забезпечення (закони, кодекси, рекомендації та ін.); 

 визначення національних рамок та стратегій розвитку; 

 встановлення вимог щодо вступу на освітні програми;  

 умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти; 

 залучення зовнішніх стейкхолдерів до органів управління закладу вищої 

освіти; 

 ліцензійні умови та стандарти. 

Однією із ключових складових процесів реформування у сфері вищої освіти 

є законодавство у сфері вищої освіти. Загальними складовими законів про вищу 

освіту є [230, c. 8]: 

 «визначення повноважень міністерства освіти (або еквівалентних 

органів), включаючи фінансування; 

 положення щодо університетської автономії та академічної свободи; 

 визначення повноважень та зобов’язань органів врядування автономних 

закладів вищої освіти; 

 положення щодо підзвітності та повноважень міністра». 

 Одним із ключових елементів законів про вищу освіту є визначення 

правового статусу державних університетів (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Види правового статусу державних університетів  

за моделями інституційного врядування [230, c. 9] 

Інституційна модель 

врядування  

Юридичний статус державних університетів 

State control (Державний 

контроль) 

агентство міністерства освіти; корпорація, що належить державі 

(state-owned corporation) 

Semi-autonomous (Напів-

автономні) 

агентство міністерства освіти; корпорація, що належить державі 

(state-owned corporation); орган, заснований статутом (statutory 

body) 
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Продовження табл. 4.8 

Інституційна модель 

врядування  

Юридичний статус державних університетів 

Semi-independent (Напів-

незалежні) 

орган, заснований статутом (statutory body); благодійна 

організація (charity) або некомерційна організація під контролем 

міністерства освіти (non profit corporation subject to MOE control) 

Independent (Незалежні) орган, заснований статутом (statutory body); благодійна 

організація (charity) або некомерційна організація, без участі і 

контролю міністерства освіти щодо національних стратегій, що 

має право отримувати державне фінансування 

Наприклад, у деяких країнах Європи правовий статус університетів 

законодавчо закріплено, зокрема, у Фінляндії університети мають статус 

«corporations under public law» (корпорації публічного права), у Литві – «derived 

public persons» (юридичні особи публічного права), причому публічна установа є 

некомерційною організацією без мети отримання прибутку, у Великій Британії – 

«higher education corporations» (корпорації у сфері вищої освіти). У США статуси 

деяких університетів прописані у конституціях штатів. Наприклад, статус 

University of California як публічної корпорації закріплено у «California 

Constitution» (Конституції штату Каліфорнія). 

Відповідно до «European System of National and Regional Accounts 2010» [203] 

(Європейської системи національних і регіональних рахунків 2010 р.) публічні 

університети Литви [296, c. 8], Латвії [280, c. 57], Франції [237, c. 9], Фінляндії [231, 

c. 8], Польщі [380, c. 8] відносять до сектору загального державного управління, 

субсектору «Центральні органи державного управління» (S. 1311 відповідно до 

European System of National and Regional Accounts, ESA 2010 [203]). 

Причому у Франції, університети відносять до агенцій центральних органів 

державного управління (Central agencies, ODAC). Такі агенції мають правовий 

статус, фінансові рахунки та отримують державне фінансування своєї діяльності 

(викладання, дослідження, культура, соціальна та економічна). Більшість із них, 

зазвичай, є «State operators» (державні оператори), що перебувають під контролем 

та в переважно фінансується урядом, діяльність яких має некомерційний характер 

[237, c. 25; 116]. 

У Великій Британії університети мають значно більшу автономію і 

функціонують відповідно до власної корпоративної політики, що формують органи 
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управління університету. Отже, більшість університетів класифікуються як «Non-

Profit Institutions Serving Households» (S. 15) (Некомерційні інституції, що 

обслуговують домашні господарства) [435, c. 62]. Однак, Office for National 

Statistics [430] (Управління національної статистики Великої Британії) розглядає 

можливість віднесення їх до сектору приватних нефінансових корпорацій 

(S.11002). 

До механізмів фінансування відносять такі інструменти як: модель 

фінансування, способи розподілу фінансування [357]. 

До інформаційних механізмів належать збирання та розповсюдження 

інформації про вищу освіту державними органами для надання стейкхолдерам 

(наприклад, статистика вищої освіти) [357, c. 51]. 

Організаційні механізми передбачають використання організаційних 

ресурсів урядів (агенцій та персоналу). Такі механізми поділяють на дві групи [357, 

c. 51]: 

 procedural (процедурні): керування процесом розробки політики; 

 substantive (предметні): уряди є безпосередніми постачальниками товарів 

і послуг. 

Наприклад, створення урядами кар’єрних центрів у закладах вищої освіти для 

забезпечення зв’язку студентів із ринком праці та спеціалізованих підрозділів для 

сприяння інтернаціоналізації й ін. 

Управлінський вимір 

На національному та регіональному рівнях у розрізі управлінського виміру 

інструментами розширення фінансової автономії університетів є підзвітність 

університетів (річні фінансові звіти, моніторинг фінансового стану університетів 

на основі порівняння їх фінансових показників, дотримання стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності), забезпечення їх ефективності через укладання 

контрактів за результатами діяльності із профільним міністерством та моделей 

фінансування університетів. 

На національному рівні одним із інструментів підзвітності університетів є 

дотримання стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Для прикладу, у 
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Канаді, у провінціях Британська Колумбія, Альберта, Квебек (Université du 

Quebec), університети, що є суб’єктами державної звітності (government reporting 

entity – GRE), належать до державного сектору і контролюються урядом. Такі 

суб’єкти зобов’язані дотримуватися принципів бухгалтерського обліку та звітності 

відповідно до стандартів Ради із бухгалтерського обліку у державному секторі 

Канади (Public Sector Accounting Board – PSAB) [388].  

У провінціях Нова Шотландія, Квебек, Онтаріо університети, що не є 

суб’єктами державної звітності (government reporting entity – GRE), не зобов’язані 

дотримуватися принципів бухгалтерського обліку та звітності у державному 

секторі й не контролюються урядом. Наприклад, в University of Toronto 

консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до частини III 

документу «CPA Canada Handbook – Accounting» [157] (Посібник з 

бухгалтерського обліку), у якому викладені загальноприйняті принципи 

бухгалтерського обліку для некомерційних організацій в Канаді (Generally 

Accepted Accounting Principles, GAAP). 

Публічні університети у США зобов’язані дотримуватися принципів 

бухгалтерського обліку та звітності відповідно до стандартів Ради із 

бухгалтерського обліку у державному секторі США (Government Accounting 

Standards Board – GASB) [240].  

На регіональному рівні у США, штаті Огайо для моніторингу фінансового 

стану закладів вищої освіти упроваджено механізм підзвітності, що полягає в 

оцінюванні фінансового стану закладів на основі порівняння фактичних значень 

цих показників із пороговими. Зокрема, Board of Regents (Рада регентів) оцінює 

низку коефіцієнтів, включаючи viability ratio (коефіцієнт стійкості), primary reserve 

ratio (коефіцієнт первинних резервів), та net income ratio (коефіцієнт чистого 

доходу). Заклади, що мають показники фінансового стану нижче порогового 

значення, розміщуються у «watch status», що обумовлює запровадити в 

університетів план фінансового оздоровлення для виправлення ситуації впродовж 

трьох років. За цей час університет має звітувати Chancellor (Канцлеру), Auditor of 

the State (Державному аудитору штату) та Director of Budget and Management 
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(директору Управління у справах бюджету та менеджменту цього штату) щодо 

фінансових питань університету [344, с. 40]. 

Акредитаційні інституції відіграють важливу роль в оцінюванні, моніторингу 

фінансового стану та відповідальності акредитованих закладів вищої освіти і тих, 

що мають намір акредитуватися. Наприклад, Higher Learning Commission [255] 

(Комісія з вищої освіти США), що здійснює акредитацію закладів вищої освіти у 

19 штатах використовує фінансові показники, подані закладами для побудови 

Composite Financial Index (Інтегральний фінансовий індекс) [344, с. 40]. 

Звіти закладів вищої освіти США щодо фінансових показників містять таку 

інформацію [254, c. 2]: 

 обрахунок фінансових показників; 

 показники доходів і витрат, що чинять найбільший вплив на фінансовий стан 

закладу (наприклад, кількість зарахованих студентів, зарплата та матеріальна 

допомога, капітальні витрати, грошові потоки, резерви та боргові зобов’язання); 

 опис упроваджених фінансових стратегій для здійснення фінансового 

оздоровлення закладу та результатів їх реалізації. 

Супровідними документами до звітів є наступні [254, c. 2]: 

 фінансова звітність за останні три роки; 

 бюджет на три роки; 

 протокол засідань фінансового комітету університету щодо фінансових 

питань за останні три роки; 

 аудиторський висновок; 

 проміжна фінансова звітність; 

 прогнозні плани зарахування студентів; 

 інформація щодо коефіцієнтів: viability ratio (коефіцієнт стійкості), primary 

reserve ratio (коефіцієнт первинних резервів), та net income ratio (коефіцієнт чистого 

доходу). 

Одним із інструментів, що використовуються у моделі фінансування є 

формула. Формули фінансування містять різні параметри (показники і їх вагові 

коефіцієнти) для визначення обсягів фінансування університетів . 



294 

Наприклад, у США на рівні штатів підходи до фінансування вищої освіти є 

різними. Основними є такі моделі: 

 формула фінансування (formula funding) (штати Алабама, Арканзас, 

Джорджія, Коннектикут, Луїзіана, Міннесота, Міссісіпі, Огайо, Орегон, 

Пенсильванія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Вірджинія);  

 фінансування не за формулою (non-formula funding); 

 результат-орієнтоване фінансування (performance-based funding). 

Підходи до побудови формул фінансування теж є різними. Перший 

передбачає застосування enrollment growth formula funding [112] – формула 

фінансування зростання кількості зарахованих студентів (до 2011 р.) під назвою 

«від 22 до 1». В основі цієї формули перебуває показник співвідношення кількості 

студентів на 1 викладача (22/1). Другий – performance formula funding – формула 

фінансування за результатами діяльності університету (з 2011 р.) базується на двох 

цільових показниках: зростання кількості присуджених ступенів (дипломів) на 50% 

до 2020 р. та зростання удвічі витрат на дослідження та надання публічних послуг. 

На інституційному рівні процес розширення фінансової автономії пов’язаний 

із забезпеченням ефективності (стратегії / плани розвитку), застосування 

механізмів підзвітності університетів (Наглядова Рада, що здійснює контроль за 

програмою розвитку університету і цільовим використанням фінансових ресурсів), 

фінансовим менеджментом, структурою управління. 

Стратегія передбачає, що інституція має чіткі вказівки та засоби для 

оцінювання своїх майбутніх потреб та ризиків і визначення їх ефективності. 

Зокрема, «Кожному успішному закладу вищої освіти необхідна корпоративна 

стратегія, що визначає, для чого він існує і яку додану вартість створює у процесі 

своєї роботи» [351, c. 36]. «Закладам вищої освіти необхідно запроваджувати 

методики стратегічного фінансового менеджменту, які широко використовуються 

у бізнесі та розвивати інтегровані фінансову і академічну стратегії із залученням 

представників академічного та неакадемічного персоналу» [351, c. 37]. 

Cтратегічне планування стає важливою частиною менеджменту 

університетів та полягає у визначенні середньо- та довгострокових пріоритетів, у 
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межах яких можуть реалізовуватися коротко- та середньострокові операційні 

плани.  

Складовою розроблення стратегії є необхідність проведення стратегічного 

аналізу за напрямами [351, c. 28]: 

 основні види діяльності закладу вищої освіти (викладання і навчання, 

дослідження); 

 ресурси (фінансові, людські, майнові, інформаційні системи, навчальні 

ресурси, системи обслуговування студентів та ін.). 

Методики стратегічного аналізу для університетів містять [351, c. 29]: 

 аналіз середовища / маркетинговий аналіз (PEST–аналіз, сканування 

середовища, сценарне планування та ін.); 

 портфельний аналіз (наприклад, Бостонська матриця); 

 внутрішній аналіз (наприклад, SWOT-аналіз сильних і слабких сторін). 

Розроблення ринкової стратегії має важливе значення за ринкових умов, коли 

посилюється конкуренція між закладами вищої освіти, що мають запроваджувати 

нові спеціальності, підходи до аналізу ринку, визначати відповідні ринкові 

стратегії, встановлювати ціни на послуги у сфері вищої освіти, розпоряджатися 

ліквідними засобами. 

 За цих умов заклади вищої освіти мають «диверсифікувати джерела 

фінансових ресурсів і забезпечити оптимальне співвідношення між діяльністю та її 

фінансуванням, а також академічною досконалістю» [351, c. 41].  

Університети можуть змінити своє стратегічне фінансове позиціювання через 

наступні заходи, а саме [351, c. 33]: 

 зростання – збільшити розміри, забезпечити економію на масштабі, 

більший вплив і фінансову гнучкість; 

 ринкове репозиціювання – змінити профіль і / або набір пропонованих 

дисциплін як засіб виділитися з-поміж конкурентів; 

 реструктуризація, що містить: 

розміщення і місце розташування: деякі заклади вищої освіти закрили 

кампуси в одному місці і / або відкрили їх в інших, щоб відреагувати на 
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зміну ринкового попиту або конкуренцію або щоб уникнути 

розпродажу активів; 

організація: деякі заклади вищої освіти переходять до структури з 

невеликою кількістю більших підприємницьких підрозділів, 

наприклад, трансформують невеликі кафедри у школи або факультети; 

кадровий склад: зміна балансу кадрів, наприклад, зайнятих повний і 

неповний робочий час, або науково-педагогічного та 

адміністративного персоналу, що може бути частиною стратегії 

відшкодування витрат; 

генерування доходу включає передачу знань, продаж послуг і 

залучення коштів (фандрейзинг). 

До аспектів фінансового менеджменту університету відносять [207, c. 8]:  

 управління процесом фінансового планування та складання бюджетів; 

 розроблення моделі розподілу ресурсів; 

 розроблення базової моделі розрахунку собівартості (управління витратами); 

 перегляд організаційних структур та відповідальностей;  

 створення умов для розвитку кадрів;  

 розроблення стратегії диверсифікації джерел надходжень. 

Цілями фінансового планування є наступні [207, c. 10]: 

 узгодження діяльності університету із його фінансовою стратегією; 

 враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на фінанси 

університету; 

 прогнозувати обсяги надходжень та витрат за різними видами діяльності; 

 відповідати вимогам ведення звітності за використання фінансових ресурсів 

(державних та недержавних). 

Зазначимо, що ключовим інструментом стратегічного фінансового 

менеджменту та результатом стратегічного фінансового планування є budget 

allocation (бюджетні асигнування / розподіл бюджетних ресурсів) [351, c. 45, 51]: 

«Budget allocation має відповідати узгодженим пріоритетам стратегічного 

планування, а не навпаки. Бюджети завжди мають відповідати стратегії. Тому 
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розподіл бюджетних ресурсів передбачає чітку стратегію, спільне бачення (візію), 

сприятливий розподіл ресурсів та ефективний моніторинг» [351, c. 46].  

Модель внутрішнього розподілу ресурсів університету має на меті 

забезпечити покриття витрат діяльності фінансовими ресурсами усіх 

організаційних підрозділів університету (факультети, кафедри та ін.). Доцільним є 

врахування різної вартості видів діяльності, що пов’язано із розробкою відповідної 

моделі розрахунку витрат. Модель розподілу фінансових ресурсів пов’язана з 

процесом складання бюджету університету, сприяє покращенню довгострокового 

планування та прийняття стратегічних фінансових рішень [207, c. 9]. 

Модель повного обліку витрат необхідна для обґрунтування доцільності 

розподілу надходжень і витрат на навчання, дослідження та інші види діяльності за 

умов існування обмежень на віднесення витрат на ці види діяльності (наприклад, 

витрати на заробітну плату академічного та адміністративного персоналу, вартості 

інфраструктури, електропостачання і т. д.).  

Метою розроблення та імплементації моделі повного обліку витрат є [207, 

c. 10]: 

 підвищення фінансової стійкості університету; 

 зростання прозорості витрачання фінансових ресурсів з метою забезпечення 

підзвітності університетів перед стейкхолдерами; 

 підтримки стратегічного управління для прийняття стратегічних рішень на 

основі достовірних даних. 

Для прикладу, у Великій Британії був розроблений «Transparent Approach to 

Costing, TRAC»[423; 424] (Прозорий підхід до калькуляції) на основі методики 

оцінки витрат за видами діяльності.  

Щодо структури управління існують такі моделі врядування в університетах 

[131, c. 624]: 

 unitary (унітарні); 

 dual (дуальні), які за ознакою розподілу повноважень класифікують на: 

«traditional» (традиційні), наприклад університети в Австрії, Італії, 

Великій Британії; 
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«asymmetric» (асиметричні), наприклад університети в Фінляндії, 

Люксембурзі, Угорщині. 

«Унітарна модель» відноситься до структур врядування, за яких лише один 

керівний орган має повноваження щодо прийняття рішень в університеті. Цей 

керівний орган може бути таких типів:  

«Senate-type» (Сенат), наприклад університети в Естонії, Ірландії та Польщі; 

або 

«Board-type» (Рада), наприклад, університети в Данії, Ісландії, Норвегії, 

Фінляндія. 

Сенат має повноваження щодо академічних питань, до складу якого входять 

переважно члени академічної спільноти. Рада має повноваження щодо стратегічних 

інституційних рішень, включаючи фінансові аспекти і характеризуються більш 

диверсифікованим складом членів (до складу можуть входити представники 

неакадемічної спільноти, наприклад роботодавці) [131, c. 624]. 

«Дуальна модель» відноситься до структур врядування, що містять «Senate-

type» (Сенат) та «Board-type» (Рада) з розподілом повноважень між ними [131, 

c. 624]. 

«Dual traditional model» (дуальна традиційна модель) базується на розподілі 

повноважень, де кожен керівний орган має окремий визначений спектр обов’язків. 

Зокрема, Сенат, як правило, відповідає за академічні питання, а Рада здійснює 

стратегічний нагляд та розподіл бюджету. Однак, обидва органи можуть брати 

участь у процесі прийняття рішень з одних і тих же питань [131, c. 624]. 

«Dual asymmetric models» (дуальні асиметричні моделі) містять Сенат та 

Раду, які мають різний спектр повноважень. Це зумовлює домінування одного 

керівного органу у процесі прийняття рішень, зазвичай Ради. Така модель діє у 

Чехії, Хорватії, Фінляндії, Угорщині, Нідерландах та Люксембурзі [131, c. 624]. 

 У цьому контексті регулювання з боку державних органів влади здійснюється 

у двох аспектах: 

 розміру керівних органів; 

 складу керівних органів. 
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У частині розміру керівних органів регулювання здійснюється за такими типами 

[131, c. 624]: 

 «відсутнє регулювання» – університети самостійно приймають 

рішення щодо розміру своїх керівних органів; 

 «помірне регулювання» – державні органи влади визначають 

мінімальну або максимальну кількість членів керівних органів 

університетів (або співвідношення між ними); 

 «повне регулювання» – державні органи влади визначають кількість 

членів керівних органів університетів.  

Перший тип регулювання діє у Великій Британії, Німеччині (Північний Рейн-

Вестфалія). 

Другий тип регулювання діє у Фінляндії, Італії, Польщі. Наприклад у Польщі 

визначено, що 50-60% складу керівних органів університету мають бути 

представники академічного персоналу та 20% – студенти [131, c. 628]. В Італії 

міститься норма, щодо максимальної кількості членів керівних органів – 35 осіб. 

Третій тип регулювання діє у Австрії, Естонії, Ірландії. Наприклад, в Ірландії 

на законодавчому рівні визначено мінімальну (20 осіб) та максимальну (40 осіб) 

кількість членів керівних органів університетів [131, c. 629].  

У частині складу керівних органів регулювання полягає у визначенні груп 

представників, а саме: академічний / неакадемічний персонал, студенти, зовнішні 

члени. Наприклад, в Естонії є вимога представництва мінімум 1/5 студентів у 

складі Сенату університету [131, c. 630]. У Німеччині (Північний Рейн-Вестфалія) 

законодавство встановлює вимогу щодо представництва мінімум 50% зовнішніх 

членів у складі Ради університету [131, c. 632]. 

Таким чином, з’ясовано, що процес розширення фінансової автономії 

університетів включає два виміри – політичний (розроблення та реалізація 

відповідних політик, законодавчі та нормативно-правові документи стратегічного 

та операційного значення) і управлінський (процеси, процедури, механізми, 

інструменти управління) – та здійснюється на рівнях: національному, 

регіональному, інституційному. 
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Політичний вимір розширення фінансової автономії університетів охоплює 

розроблення та реалізацію політик у сфері вищої освіти на національному, 

регіональному та інституційному рівнях. Політичний вимір процесу розширення 

фінансової автономії університетів містить наступні складові у формі відповідних 

механізмів та інструментів: на національному рівні – законодавче забезпечення 

(Конституція, нормативно-правові документи), правовий статус закладів вищої 

освіти, дерегуляція у вищій освіті, національні пріоритети (стратегія); на 

регіональному рівні – нормативне забезпечення, регіональні пріоритети (стратегія 

розвитку регіону); на інституційному рівні – статут університету, інституційна 

стратегія розвитку, соціальна відповідальність. 

Управлінський вимір розширення фінансової автономії університетів 

реалізується через застосування механізмів та інструментів управління, що 

відповідають визначеним рівням: на національному рівні – забезпечення 

ефективності (контракти), підзвітність (нагляд у вигляді моніторингу доступності 

та якості освіти і науки, річні фінансові звіти, дотримання стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності, зовнішній аудит), модель фінансування; на 

регіональному рівні – підзвітність (нагляд у вигляді моніторингу доступності та 

якості освіти і науки, річні фінансові звіти, моніторинг фінансового стану 

університетів на основі порівняння їх фінансових показників), модель 

фінансування, забезпечення ефективності (контракти); на інституційному рівні – 

забезпечення ефективності (стратегія розвитку), підзвітність (Наглядова рада, 

внутрішній аудит), підвищення гнучкості університетів до вимог ринку праці, 

структура управління, фінансовий менеджмент. 

 

4.3. Моделі фінансування університетів 

 

Стабільне фінансування є ключовою умовою для збалансованого розвитку 

вищої освіти [353, с. 317]. Наразі у країнах Європи проводяться реформи 

фінансування вищої освіти. Метою реформ є розширення можливостей надання 

вищої освіти, удосконалення якості та релевантності пропонованих освітніх 
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програм, а також досягнення фінансової стійкості закладів вищої освіти [353, с. 

317]. Реформування національних систем фінансування використовують як 

«інструмент управління вищою освітою згідно із раціоналістичними 

припущеннями, наприклад, підвищити ефективність системи вищої освіти через 

запровадження конкуренції» [291, c. 15]. А ефективність та підзвітність 

університетів за використання державних фінансових ресурсів за визначеними 

критеріями розглядають у якості принципів розподілу фінансування (principles for 

the allocation of funding) [291, c. 16].  

Експерти World Bank визначили критерії належної моделі фінансування 

(good financing model) [119, c. 55-59]:  

 «стратегічна орієнтація (strategic orientation) передбачає підтримку 

національних стратегій та інституційних профілів, тобто фінансування має сприяти 

розвитку диференціації та специфікації інституційних профілів; 

 орієнтація на стимули (incentive orientation) передбачає: 

створення системи винагород / санкцій за досягнення/недосягнення 

показників результативності, а також недопущення фрагментарності стимулів; 

створення конкурентного середовища через запровадження результат-

орієнтованого фінансування університетів; 

збалансування ex-post та ex-ante орієнтації на результати передбачає 

забезпечення стимулів шляхом фінансування через: по-перше, target agreements (ex 

ante – за досягнення майбутніх результатів), по-друге, formula funding (ex post – за 

вже досягнуті результати); 

 стійкість (sustainability): 

стабільність – модель фінансування (особливо державного 

фінансування) має включати компоненти базового фінансування (критерії 

кількості навчальних місць або персоналу) основної діяльності університету; 

забезпечення можливості довгострокового планування для 

розроблення, прогнозування та планування бюджетів закладів вищої освіти; 

врахування різниці витрат у різних галузях знань (вартість підготовки 

випускника у сфері інженерії набагато більша, ніж у сфері бізнесу); 
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забезпечення диверсифікації ризиків та ризик-менеджмент через 

диверсифікацію ресурсів; 

 легітимізація (legitimisation): 

баланс між вимірами моделі фінансування (basic funding, performance-

oriented funding, and innovation-oriented funding);  

прозорість фінансування та забезпечення підзвітності закладів вищої 

освіти; 

справедливість розподілу фінансування (у випадку студентського 

фінансування); 

 автономія та гнучкість (autonomy and flexibility): 

виділення фінансових ресурсів однією сумою (блок-грант); 

гарантія академічної свободи (розробка спільних освітніх програм із 

роботодавцями, можливість уряду визначати кількість студентів у різних галузях 

знань або університетах, фінансування досліджень на конкурсній основі через 

результативні угоди); 

адекватний рівень фінансування на основі фінансового регулювання, 

що має забезпечити прозорість, а не обмежувати гнучкість; 

гарантія автономії внутрішнього розподілу ресурсів, що має бути 

визначена університетом і не підлягає регулюванню державою. Це дозволить 

пов’язати систему стимулів із стратегічними пріоритетами університету; 

диверсифікація джерел надходжень;  

 практична реалізація (practical feasibility): 

використання актуальних інформаційних даних (на національному та 

інституційному рівнях); 

адміністративна ефективність (забезпечення мінімізації трансакційних 

витрат);  

 врахування методологічних стандартів; 

 узгодженість фінансування та управлінських підходів – застосування 

інструментів врядування у сфері вищої освіти має формувати узгоджений 

підхід до управління системою вищої освіти».  
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N. Barr акцентував увагу на таких принципах фінансування у сфері вищої 

освіти на прикладі досвіду Великої Британії [127, с. 2]:  

 розподіл витрат між платниками податків та бенефіціаром (фізична особа, 

що є отримувачем доходу); 

 конкуренція у поєднанні з регулюванням, де ключовим суб’єктом є уряд, 

включаючи забезпечення якості;  

 надання кредитів студентам для покриття витрат на оплату навчання та 

проживання;  

 гарантування, оскільки інвестиції в людський капітал пов’язані із 

невизначеністю;  

 ключова роль уряду у фінансуванні, регулюванні та встановленні 

стимулів. 

Принцип розподілу витрат враховує три складові, а саме: екстернальні 

(зовнішні) переваги та фіскальні обмеження. Екстернальні (зовнішні) переваги 

передбачають, що вища освіта сприяє отриманню особою в майбутньому вищих 

доходів і відповідно зростання податкових платежів. Фіскальні обмеження 

спричинені фіскальним тиском на вищу освіту у зв’язку із зростанням, наприклад, 

медичних витрат та часткою старіючого населення. Розподіл витрат допомагає 

стримувати державні витрати [127, с. 2]. 

Принцип кредитування передбачає надання студентам «income-contingent 

loans» (кредитів з виплатами на основі майбутніх доходів) для покриття витрат на 

оплату навчання та проживання. Складовими елементами такого кредиту є: 

repayment rate(s) (процентна ставка(и) погашення), тобто виплати у вигляді 

проценту від поточного доходу особи; repayment threshold (поріг погашення), тобто 

рівень доходу, з якого починаються виплати; interest rate and / or loan surcharge / 

administrative charge (процентна ставка та / або доплата / адміністративний збір по 

кредиту). Процентна ставка по кредиту має базуватися, наприклад, на ставці за 

довгостроковими державними облігаціями; ліміт загальної та / або щорічної суми 

запозичення; «Loan Forgiveness», тобто анулювання частини або всієї суми 

заборгованості після n років; умови дострокового погашення [126, c. 35]. 
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Наступний принцип гарантування за кредитом студентам. Містить два 

підходи [127, с. 5]: застосування «income-contingent repayments» (виплати, що 

залежать від майбутнього доходу) або «graduate tax». 

Ще одним принципом є ключова роль уряду у фінансуванні, регулюванні та 

встановленні стимулів.  

Щодо фінансування вищої освіти роль уряду полягає в наступному [127, с. 5]: 

 поєднання державного фінансування та за рахунок оплати навчання для 

фінансування діяльності із викладання; 

 державне фінансування дослідницької діяльності; 

 надання студентських кредитів під гарантії уряду. 

Регулююча роль уряду у сфері вищої освіти здійснюється за напрямами: 

регулювання оплати навчання студентів; регулювання показника заборгованості на 

1 студента (у середньому студенти не мають позичати більше ніж можуть 

повернути); сприяння політиці щодо розвитку соціальної мобільності студентів; 

забезпечення якості у сфері вищої освіти [127, с. 5]. 

Встановлення стимулів передбачає субсидії для певних предметів, 

наприклад, «Science, technology, engineering, mathematics, STEM» (наука, 

технології, інженерія, математика) або студентів із особливими потребами. 

На переконання H. de Boer, B. Jongbloed, «моделі фінансування призначені 

не лише для розподілу ресурсів на визначені цілі, але все частіше 

використовуються як інструменти врядування або управління (наприклад, 

підзвітність університетів за використання державних фінансових ресурсів)» [170, 

c. 2]. 

J. Salmi, A. Hauptman [394] виділили інноваційні моделі розподілу 

фінансових ресурсів на вищу освіту, що включають (табл. 4.9) [394, с. 84]: 

 пряме фінансування закладів вищої освіти; 

 непряме фінансування закладів вищої освіти. 
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Таблиця 4.9 

Інноваційні моделі розподілу фінансових ресурсів  

у сфері вищої освіти [353, с. 306] 

 Negotiated Allocations 

(узгоджений розподіл на основі 

переговорів) 

Competitive Mechanisms 

(конкурсні механізми) 

Direct funding 

(supply-side) 

Пряме фінансування 

(на основі пропозиції) 

Performance contracts 

(контракти за результатами 

діяльності) 

Performance set-asides (виконання 

планових потреб) 

Competitive funds 

(конкурентні фонди) 

Indirect funding 

(demand-side) 

Непряме фінансування 

(на основі попиту) 

Income-contingent student loans 

(студентські кредити на основі 

доходів) 

Human capital contracts (контракти 

на людський капітал) 

Universal vouchers 

(універсальні ваучери) 

Lifelong learning accounts (рахунки 

для навчання впродовж життя) 

Merit-based vouchers 

(ваучери на основі 

досягнень студентів) 

 

На основі вище зазначених моделей розподілу фінансових ресурсів J. Salmi, 

A. Hauptman запропонували дві моделі фінансування закладів вищої освіти [353, 

с. 308]: 

 фінансування на основі пропозиції;  

 фінансування на основі попиту.  

Відмінності між вище зазначеними двома моделями фінансування подано у 

табл. 4.10.  

Таблиця 4.10 

 

Моделі фінансування закладів вищої освіти на основі попиту і пропозиції* 
Фінансування закладів вищої освіти 

на основі попиту  

(demand-led funding) 

на основі пропозиції  

(supply-led funding) 

 типові умови є дуже складними; 

 витрати варіюються від постачальника 

до постачальника (об’єкти, будівлі, якість, 

ринковий потенціал та ін.); 

 постійні витрати та часткова економії 

на масштабі; 

 індивідуальні інтереси (батьків та 

студентів) не завжди відповідають соціальним 

та суспільним інтересам; 

 конкуренція за якість потребує вибір 

принаймні між двома пропозиціями; 

 кількість (не зайнятих) місць має бути 

більшою, ніж кількість потенційних 

студентів; 

 за умови, що провайдер має покривати 

свої витрати, потрібно, щоб сумарні доходи 

були достатньо високими для покриття витрат 

(всіх) постачальників; 
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Продовження табл. 4.10 

Фінансування закладів вищої освіти 

на основі попиту  

(demand-led funding) 

на основі пропозиції  

(supply-led funding) 

 цілі та завдання дублюються та можуть 

бути неточними; 

 явні або неявні стимули часто мають 

непередбачені побічні ефекти 

 додаткові провайдери послуг у сфері 

вищої освіти мають бути заохочені для виходу 

на ринок (тобто очікувані доходи мають бути 

достатньо високими); 

 якщо пропозиція низька, провайдери 

виберуть своїх студентів (найкраща ситуація 

для будь-якого провайдера) 
* Складено на основі джерела: [167]. 

 

Перша відображає традиційну модель фінансування, спрямовану на 

підтримку реалізації вищою освітою функцій суспільного блага і забезпечення 

рівних можливостей доступу до вищої освіти. За такої моделі фінансування 

закладів вищої освіти здійснюється з державних джерел, виходячи з потреб «на 

вході» (input-based allocation) на основі витрат [353, с. 308].  

Друга модель передбачає, що система фінансування ґрунтується переважно 

на ринкових механізмах, відповідно до яких державні фінансові ресурси «слідують 

за студентом», а не направляються безпосередньо до закладів вищої освіти. 

Інструментами реалізації даного підходу є субсидії, надані студентам або їхнім 

сім'ям у формі грантів та стипендій, студентські пільгові кредити (для покриття або 

відстрочки витрат на оплату навчання або витрат, що не пов’язані з освітою (на 

харчування та проживання), ваучери [353, с. 308]. За такого підходу споживачі 

послуг у сфері вищої освіти стають орієнтиром для реформ. Цей механізм сприяє 

більшій ефективності закладів вищої освіти з точки зору вартості пропонованих 

послуг у сфері вищої освіти [353, с. 308].  

Відповідно до вищезазначених моделей виділено два типи інструментів, а 

саме: прямого і непрямого фінансування [394, с. 84–91]. 

До інструментів прямого фінансування відносять інструменти фінансування 

викладання і навчання, а також інструменти фінансування досліджень.  

Інструменти фінансування викладання і навчання включають такі види [394, 

с. 84-86]: 
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Negotiated або ad hoc budgets (узгоджені бюджети) передбачають, що 

розподіл державних фінансових ресурсів здійснюється шляхом переговорів між 

урядом та закладами і визначається за даними попереднього року через: 

«Line-item budget» (постатейний бюджет), що містить постатейний 

розподіл фінансування для закладів вищої освіти на основі інституціональної 

спроможності персоналу, обслуговування та експлуатації приміщень тощо. 

Університети отримують фінансування на основі витрат та / або діяльності. 

Рішення про асигнування витрат та / або діяльності приймається на рівні 

Міністерства або Парламенту. Отже, університети не можуть самостійно 

розпоряджатися своїми доходами або обмежені у рішенні щодо розподілу 

коштів. Такий метод діє лише у Сербії. 

«Block-grant» (блоковий грант) є фінансовим грантом, що покриває 

витрати на викладання (курси та семінари / практичні заняття), 

адміністративні витрати та / або витрати на дослідження. Університет 

приймає рішення, як використовувати це фінансування, відповідно до свого 

стратегічного плану. Блоковий грант має більшу гнучкість порівняно із 

постатейним бюджетом. 

Categorical або earmarked funds (цільові фонди) надаються закладам вищої 

освіти для конкретних цілей і можуть бути розподілені за формулою. Таке 

фінансування зазвичай надається для фінансування капітальних інвестицій 

закладів вищої освіти. 

Funding formulas (формули фінансування), у яких основним параметром є:  

«inputs» (витратні показники, наприклад кількість студентів або 

викладачів, рівень їх зарплати; кількість професорів, що мають PhD); 

«costs per student» (витрати на 1 студента), що розраховуються на 

основі «actual costs per student» (фактичних витрат на 1 студента), average 

costs per student (середніх значень витрат на 1 студента), normative costs per 

student (нормативних витрат на 1 студента, коефіцієнт кількість студентів на 

викладача); 
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«priority-based funding» (фінансування на основі пріоритетів) 

відображає врахування національних та регіональних пріоритетів у формулі 

та передбачає, наприклад, фінансування закладів вищої освіти, що 

пропонують освітні програми у пріоритетних галузях знань; 

«рerformance-based formula components» (результат-орієнтовані 

компоненти формули) такі як, кількість випускників або присуджених 

ступенів). 

Performance-based funding (результат-орієнтоване фінансування) містить такі 

типи: 

«рerformance contracts» (контракти за результатами діяльності) 

укладаються між університетом та профільним міністерством і містять цілі і 

планові (цільові) показники діяльності закладів вищої освіти. Цільові 

показники підлягають узгодженню у процесі переговорів між профільним 

міністерством та університетами і фіксуються в цій угоді; 

«сompetitive funds» (конкурентні фонди) призначені для проектного 

фінансування, зокрема з метою покращення якості, розвитку інновацій, 

удосконалення менеджменту; 

«рayment for results» (оплата за результати) містить «рerformance-based 

formula components» (результат-орієнтовані компоненти формули) та «fees 

for services» (оплата послуг), коли укладаютьcя контакти на підготовку 

певної кількості випускників, а заклади вищої освіти отримують 

фінансування залежно від досягнення цієї умови. 

Інструменти фінансування досліджень включають такі види [394, с. 86-87]: 

research project funding (фінансування дослідницьких проектів), коли 

викладачі або дослідники отримують фінансування для дослідницьких 

проектів, як правило, на основі експертних оцінок; 

block grant funding for research (блок-грантове фінансування 

досліджень), за якого заклади вищої освіти отримують фінансування 

дослідницької діяльності без специфікації щодо проектів; пріоритети 

встановлюють заклади або факультети. Розмір гранту визначається на основі: 
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інституційної спроможності закладу та наявності у закладах «Centers of 

research excellence» (центри дослідницької досконалості), тобто 

фінансуються заклади із спеціалізацією у певних сферах досліджень. 

До інструментів непрямого фінансування відносять такі види [394, с. 88-91]: 

«Demand Side» Vouchers (ваучери з боку попиту) – сума коштів, 

отриманих випускниками шкіл, яка спрямовується до закладу вищої освіти, 

що обрали випускники шкіл. Уряд компенсує суму ваучеру закладу вищої 

освіти; 

гранти та стипендії уряду: 

«Means-tested (Grants)» (фінансова допомога на основі потреб у вигляді 

субсидій) є типом безповоротної фінансової допомоги. За такого виду 

допомоги право на отримання грантів ґрунтується на оцінці фінансових 

потреб студента та / або сім’ї. Ця допомога може надаватися: виключно або 

переважно на оплату навчання та у формі стипендії на покриття витрат на 

проживання або поєднання цих двох видів; 

«Merit-based (Scholarships)» (фінансова допомога на основі досягнень у 

вигляді субсидій). За такого виду допомоги право на отримання стипендій 

ґрунтується переважно або частково на академічних заслугах чи інших 

досягненнях студента. Ця допомога може надаватися: виключно або 

переважно на оплату навчання та у формі стипендії на покриття витрат на 

проживання або поєднання цих двох видів; 

«Tax Benefits» (податкові пільги) є наступним видом непрямого 

фінансування, за якого студенти або їх сім’ї отримують податкову пільгу у 

вигляді податкового кредиту. Виділяють такі види:  

«Current tuition fees» – студенти та / або сім’ї отримують 

податкові пільги для компенсації всієї або частини суми оплати за 

навчання; 

«Family allowances» (фінансова допомога для багатодітних сімей) 

– допомога батькам для компенсації витрат на утримання дітей під час 

їх навчання у закладах вищої освіти. 
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Студентські кредити різняться залежно від repayment plans (плани / схеми 

погашення кредиту), що бувають таких видів: 

«Mortgage-type loans» (тип «іпотечні кредити»), за такими кредитами 

погашення здійснюється на амортизованій (рівній) основі, тобто у фіксованій 

сумі протягом фіксованого періоду (7-10 років). 

«Income Contingent Repayments» (виплати, що залежать від майбутного 

доходу позичальника) передбачають, що погашення кредиту здійснюється за 

рахунок майбутнього доходу випускника закладу вищої освіти після 

завершення ним навчання. Виплати із доходу здійснюються до погашення 

основної суми кредиту.  

«Graduate Tax» є різновидом «income-contingent loan», за якого 

випускники здійснюють виплати із доходу впродовж життя або до виходу на 

пенсію, тобто виплати не припиняються після погашення основної суми 

кредиту. 

«Human Capital Contracts» (контракти на людський капітал) є 

різновидом студентських кредитів, що надаються приватними компаніями. 

Студенти, які є учасниками таких контрактів погоджуються компенсувати 

витрати інвесторів за рахунок частини своїх майбутніх доходів. 

«Loan Forgiveness» є різновидом кредиту, що передбачає анулювання 

частини або всієї суми заборгованості після n років (наприклад, для 

майбутніх вчителів або докторів, які працюватимуть у сільській місцевості 

впродовж тривалого часу). 

У країнах Європи пряме фінансування розподіляють між університетами, 

використовуючи форми (модальності) фінансування, а саме [206, c. 17]:  

 «Block Grant» (Блок-грантове);  

 «Project-based» (Проектне); 

 «Funding for excellence» (Фінансування за програмами «досконалості»); 

 інші форми прямого фінансування, включаючи цільове (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Механізми розподілу державного фінансування [206, c. 17] 

Загальний розмір блок-гранту може визначатися різними способами:  

 шляхом переговорів (negotiation);  

 на історичній основі (історично визначеного розподілу) (historical basis); 

 через фінансування «на основі формули» (funding formula); 

 на основі performance contracts (контракти за результатами діяльності), 

які «можуть бути загальними, що засновані на рамкових угодах, але можуть також 

мати форму більш детальних контрактів, підкреслюючи конкретні завдання та 

вимірювані цілі [272, с. 30]. Метою таких контрактів є:  

стратегічне позиціювання та профілювання університетів; 

структурування діалогу між міністерством та університетами; 

зростання прозорості, досягнення визначених чітких цілей.  

Формула фінансування – це механізм визначення обсягу фінансування, що 

виділяється закладу вищої освіти, використовуючи математичну формулу, що 

включає змінні у вигляді показників, наприклад, кількість студентів тощо [129, 

c. 27]. Метою застосування формули є забезпечення прозорості розподілу коштів 

та ув’язка із вимірюваними показниками. У порівнянні із історично визначеним 

розподілом формула дозволяє врахувати зміни показників наприклад, кількості 

студентів. 
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фінансування) 

Funding formula (формула фінансування) 
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Для прикладу, наведемо показники, що використовуються у формулі 

фінансування (мірою зниження їх вагомості) [129, c. 30]: 

 кількість бакалаврів; 

 кількість магістрів; 

 кількість докторських ступенів; 

 обсяг фінансування з ЄС / міжнародного фінансування; 

 обсяг зовнішнього фінансування; 

 кількість магістерських ступенів;  

 кількість бакалаврських ступенів;  

 кількість ECTS; 

 кількість докторантів; 

 кількість науково-педагогічних працівників; 

 контракти на дослідження; 

 міжнародні студенти; 

 кількість докторських дисертацій; 

 наукова діяльність; 

 успішні заявки на патент; 

 патентні заявки; 

 національні рейтинги; 

 міжнародні рейтинги та ін. 

Зазначимо, що у системах вищої освіти, вхідні показники (кількість 

студентів) мають найбільш важливе значення при визначенні обсягу фінансування, 

аніж вихідні результативні показники (кількість ступенів бакалавра і магістра, 

кількість European Credit Transfer and Accumulation System). 

Типи показників, що використовуються у формулі фінансування за видами 

діяльності закладів вищої освіти подано у табл. 4.11. 
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Таблиця 4.11 

Типи показників у формулі фінансування [129, c. 32] 

 
Вид 

діяльності 
Вхідні Проміжні Вихідні Інші 

В
и

к
л

а
д
а
н

н
я

 кількість 

бакалаврів; 

кількість 

магістрів; 

кількість 

студентів на 

викладача 

кількість 

студентів, що 

склали іспити; 

кількість 

одержаних 

кредитів 

ECTS; 

кількість 

магістерських 

ступенів;  

кількість 

бакалаврських 

ступенів;  

працевлаштування;  

міжнародні 

студенти 

Д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

кількість 

докторантів 

заявки на 

патенти 

докторські ступені / 

захищені дисертації; 

успішні заявки на 

патент; 

зовнішнє 

фінансування 

досліджень; 

наукова діяльність; 

укладені контракти на 

дослідження; 

публікації / 

цитування; 

дохід від 

дослідницької 

діяльності та 

трансферу технологій 

 

Ін
ш

а
 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

кількість 

персоналу; 

площа 

приміщень 

 обсяг фінансування з 

ЄС / міжнародного 

фінансування; 

обсяг зовнішнього 

фінансування 

НПП працівники з-

за кордону; 

огляди стратегічних 

планів 

університетів; 

структура та якість 

персоналу 

 

Деякі формули включають поєднання вхідних та вихідних показників, а 

також декілька інших показників, пов’язаних із конкретними цілями політики у 

сфері вищої освіти (інтернаціоналізація, гендерні аспекти, взаємодія із 

суспільством тощо), наприклад, у Фінляндії. 

Надання блокових грантів на основі формули є основним механізмом 

державного фінансування державних закладів вищої освіти у країнах Європи. Блок-

грантове фінансування, на основі переговорів, використовується в деяких країнах, 

таких як Австрія, Німеччина та Іспанія. На практиці застосовують комбінацію 

методів для визначення розміру гранту (табл. 4.12) [129]. 
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Таблиця 4.12 

Способи розподілу блок-грантів [129, с. 18] 

 

 
Фінансування на 

основі формули 

Перфоманс-

контракти (з 

впливом на 

фінансування 

університету) 

На основі 

переговорів чи 

історично 

визначеного 

розподілу 

Первинний механізм – 

передбачає застосування 

переважно блок-

грантового фінансування  

Бранденбург 

(Німеччина), 

Каталонія (Іспанія), 

Чехія, Данія*, 

Англія, Фінляндія, 

Фландрія і 

Франкомовна 

спільнота Бельгії, 

Гессен 

(Німеччина), 

Угорщина, 

Ірландія, Ісландія, 

Латвія, Нідерланди, 

Польща, 

Португалія, 

Румунія, Швеція* 

Австрія 

Данія+, Естонія, 

Франція, Італія, 

Північний Рейн-

Вестфалія 

(Німеччина), 

Норвегія, 

Швейцарія 

Вторинний механізм – 

передбачає застосування 

альтернативних видів 

фінансування 

Естонія, Франція, 

Італія, Північний 

Рейн-Вестфалія 

(Німеччина), 

Норвегія, Швеція+ 

Бранденбург 

(Німеччина), 

Англія 

(Великобританія), 

Франція, Гессен 

(Німеччина), 

Ірландія, Латвія, 

Нідерланди, 

Португалія 

Австрія, Каталонія 

(Іспанія), Чехія, 

Гессен 

(Німеччина), 

Угорщина, 

Польща, Швеція 

* тільки фінансування навчання; 

+ тільки фінансування досліджень. 

 

В якості прикладу наведемо досвід розрахунку державного фінансування 

університетів Франції за системою «SYMPA». З 2009 р. до розрахунків 

фінансування, отриманого від Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

MESR [321] (Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій), було включено 

показники ефективності. Фінансування за видами діяльності складає 80% розміру 

гранту (ця частина пов’язана з кількістю студентів, які складають іспити, та 

кількістю викладачів, залучених до викладацької діяльності. Решта 20% 

обчислюють на основі результатів роботи, які розраховують на основі показників 

успішності студентів, включно із перспективами їх працевлаштування (5% на 
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викладання, 15% на наукові дослідження). Окрім показників ефективності, 

невелика частина цього бюджету узгоджується між університетом і Міністерством 

з урахуванням зовнішніх ресурсів, залучених завдяки використанню результатів 

досліджень, працевлаштування після отримання ступеня доктора наук, 

зовнішнього набору персоналу й управління об'єктами нерухомості [90]. З 2010 р. 

було запроваджено «Excellence scheme» [147] (Cхему досконалості) як нову 

модальність у сфері фінансування досліджень та вищої освіти. Зокрема, програми 

«Investissements d’Avenir 1 & 2» та їх різні модальності (IDEX, I-SITE і т.д.) націлені 

на створення університетів міжнародного класу шляхом надання додаткового 

фінансування [208].  

Інші механізми прямого фінансування університетів містять наприклад 

цільове фінансування (targeted or earmarked funding) для конкретних цілей, яке 

розподіляють на конкурсній основі. Наприклад, «Excellence funding» 

(фінансування досконалості) за досягнення у сфері освіти, досліджень, інновацій, 

підприємництві у Фінляндії, що здійснюється через Academy of Finland Centres of 

Excellence [89] (Центри досконалості Академії Фінляндії). 

Співфінансування (Co-funding) визначається як фінансування, за якого 

сторона, що надає фінансування, вимагає від закладу-отримувача надати 

пропорційну частку вартості виду діяльності або проекту, що фінансуються, з 

власного бюджету або з іншого державного чи приватного джерела. 

До недержавного фінансування відносять фінансові внески студентів 

(financial contributions from the students) та інші джерела надходжень (other income 

streams) [130], що включають дохід, отриманий від: контрактів, укладених з 

приватним сектором (переважно контрактів на проведення науково-дослідних 

робіт, а також на здійснення інших видів діяльності, пов’язаних з освітою); 

благодійних фондів; надання послуг (інформаційно-консультаційні послуги, здача 

в оренду будівель, бібліотек, музеїв тощо); фінансової діяльності. 

Контракти з приватними партнерами (сontracts with private partners) (як на 

здійснення досліджень, так і на викладацьку діяльність) у середньому створюють 
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від 5% до 7% надходжень університету й, як наслідок, є важливим додатковим 

джерелом фінансування. 

Надходження з благодійних фондів (philanthropic funding) включають 

конкурсні гранти, які виділяються благодійними фондами на зразок Wellcome Trust 

[469] у Великій Британії. Іншим важливим джерелом філантропічних надходжень 

є власне бізнес-сектор – через пожертвування, спонсорську підтримку 

інфраструктури або кафедр університету. Це особливо актуально в Іспанії. 

Практика залучення коштів від колишніх випускників і фізичних осіб все ще 

недостатньо розвинена – університети зазначають, що бракує культури 

донорського фінансування. Фандрейзинг у більшості європейських університетів 

все ще знаходиться на початковому етапі свого розвитку. 

Доходи від надання послуг (Service-related income). Послуги, які 

забезпечують дохід, включають надання приміщень й устаткування для проведення 

конференцій, житлових приміщень (в тому числі, студентських гуртожитків), 

забезпечення харчування. Вони складають більшу частину цього виду надходжень. 

Інформаційно-консультаційні послуги в середньому посідають друге місце у цій 

групі, далі йдуть освітні послуги та комерційне використання результатів 

досліджень. Дохід, отриманий від надання культурних послуг (концертні зали, 

театри, музеї, бібліотеки, тощо) значно нижчий. Заклади вищої освіти зазвичай 

прагнуть покрити експлуатаційні витрати, пов’язані із наданням цих послуг, тому 

отримання прибутку, як правило, не є основною метою таких видів діяльності. 

Фінансування міждержавними міжнародними організаціями (International 

public funding) містить фінансування структурними фондами, зокрема European 

Social Fund [202] (Європейським соціальним фондом) і European Regional 

Development Fund [201] (Європейським фондом регіонального розвитку), а також 

міжнародними освітніми програмами, наприклад Erasmus + [196]. 

Зазначимо, що F. Ziegele виокремив три виміри (pillars) моделі фінансування 

у країнах Європи на національному рівні [477, с. 73]: 

 «Basic funding» (Базове фінансування); 

 «Performance-oriented funding» (Результат-орієнтоване фінансування); 
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 «Innovation-/profile-oriented funding» (Інноваційно-/профільно-

орієнтоване фінансування). 

Для створення адекватної системи фінансування «ці виміри мають бути 

збалансовані, оскільки кожен із них є окремим елементом моделей фінансування, 

тобто слугує специфічній цілі» [477, с. 73]. 

Метою «Basic funding» (базового фінансування) є забезпечення 

передбачуваного та надійного фінансування, що покриває основну частину 

операційних витрат від основної діяльності закладів вищої освіти (викладання, 

дослідження) [119, с. 31]. Таке фінансування надається у формі блокового гранту. 

Інструментами фінансування є такі [477]: 

 «historical funding» (фінансування на історичні основі / історично 

визначеного розподілу);  

 «input-oriented formula (study places)» (формула фінансування з вхідними 

показниками / навчальні місця, зокрема кількість студентів); 

 «performance agreements» (контракти за результатами діяльності);  

 «vouchers» (ваучери).  

Метою «Performance-oriented funding» (результат-орієнтованого 

фінансування) є створення фінансових стимулів для закладів вищої освіти завдяки 

винагороді за досягнення бажаних результатів діяльності через заохочення 

конкуренції. Основним інструментом фінансування є «output-, performance-oriented 

formula» (формула фінансування з вихідними показниками, орієнтована на 

результати діяльності), performance agreements застосовують як компліментарний 

вторинний механізм. 

Механізми такого фінансування передбачають винагороду закладу вищої 

освіти ex post (фактично) – за досягнуті результати [477, с. 74]. У системах вищої 

освіти застосовуються механізми розподілу цього фінансування у вигляді формули, 

що згруповані наступним чином: на діяльність з викладання – з частковою 

орієнтацією на результат (критерії у формулі, пов’язані із кількістю випускників); 

на дослідницьку діяльність – з частковою або повною орієнтацією на результат 
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(критерії у формулі, пов’язані із кількістю публікацій та обсягом залученого 

зовнішнього фінансування) [477, с. 74]. 

Innovation- / profile-oriented funding (інноваційно- / профільно-орієнтоване 

фінансування) має такі споріднені назви як: «targeted/earmarked funding» (цільове 

фінансування), «competitive funding» (конкурентне фінансування), «strategic 

funding» (стратегічне фінансування), «project-based funding» (проектне 

фінансування), «excellence initiatives» або «centers of excellence» (ініціативи 

досконалості або центри досконалості) [119, с. 32]. Це фінансування спрямовано на 

стимулювання інновацій, дослідницької (іноді викладацької) досконалості або 

розвиток інституційних профілів. 

До інструментів цього фінансування відносять: 

 «рerformance contracts» (target agreements, performance agreements); 

 «competitive funds» – фінансування, розміщене на конкурентній основі 

(наприклад, у Великій Британії фінансування діяльності закладів вищої освіти із 

обміну знаннями з метою забезпечення подальшого зростання економічної і 

соціальної вигоди – «Higher Education Innovation Fund» [432]); 

 excellence schemes – програми проектного фінансування для 

проведення стратегічних досліджень. 

Для прикладу зазначимо, що у Фінляндії фінансування університетів 

здійснюється у вигляді core funding (основного фінансування) з урахуванням 

масштабів, якості, результативності діяльності університетів та інших цілей 

освітньої політики. Комплексна формула фінансування на основі результатів 

діяльності містить широкий спектр показників та критеріїв, що мають різні вагові 

коефіцієнти для різних пріоритетів, таких як освіта, дослідження та інші аспекти 

освітньої й наукової політики. Важливим механізмом стратегічного планування 

стають чотирирічні угоди (performance agreements) між Міністерством освіти і 

культури та університетами, які містять цілі і планові (цільові) показники 

діяльності закладів вищої освіти та ресурси, необхідні для їх здійснення. Цільові 

показники зафіксовані в угоді, але обсяг фінансування університету визначається 

на основі формули (окремо для університетів та університетів прикладних наук). 
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У Латвії розмір державного фінансування у моделі «навчальних місць» 

розраховується відповідно до визначеної на національному рівні формули [145]. 

Фінансування виділяється лише на освітні програми очної форми навчання у 

державних закладах вищої освіти. Розмір фінансування на 1 студента 

розраховується щорічно, на основі формули, яка враховує витрати на освітню 

програму за галуззю знань та освітнім рівнем. Зокрема, ключовими компонентами 

загальної формули є [120]:  

 кількість державних навчальних місць, що щорічно визначаються Minister 

of Education and Science (Міністром освіти і науки);  

 основні витрати на навчальне місце;  

 витрати на соціальне забезпечення студентів;  

 коефіцієнти за предметною галуззю. 

З 2015 р. було запроваджено нову модель фінансування містить такі 

елементи: «base funding» (базове фінансування навчальної діяльності); 

«performance-based funding» (результат-орієнтоване фінансування); «development 

funding» (фінансування розвитку вищої освіти й досліджень через Структурні 

фонди ЄС) [326]. 

У Польщі основними механізмами розподілу фінансових ресурсів на заклади 

вищої освіти є алгоритм у вигляді формули фінансування та укладення угоди між 

ЗВО та Міністерство науки та вищої освіти. У 2017 році було представлено 

формулу для фінансування викладацької діяльності закладу вищої освіти, що 

складається із двох компонентів:  

 один компонент є сталим і передбачає обсяг фінансування, розрахований 

на історичній основі у розмірі 50% (54% у 2017 р.) для кожного закладу;  

 решта 50% (43% у 2017 р.) розраховується на основі формули з чотирма 

компонентами (студенти, науково-педагогічний персонал, дослідження, 

інтернаціоналізація). 

F. Ziegele зауважив, що «three-pillar-model» діє практично у всіх країнах 

Європи, але з деякими відмінностями [476; 478]. Виокремимо такі підходи до 

фінансування закладів вищої освіти (табл. 4.13). 
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Таблиця 4.13 

Підходи до фінансування закладів вищої освіти* 

 

Підходи 

 

 

Моделі 

Фінансування на 

історичній основі та 

на основі результатів 

діяльності за 

формулою 

Фінансування тільки 

за формулою на  

основі показників  

Фінансування на 

основі контрактів  

Basic funding (базове 

фінансування) 

Історичний бюджет 

Кількість НПП 

Кількість студентів 

Кількість НПП 

Витрати на одного 

студента (за галузями 

знань) 

Кількість студентів  

Кількість 

випускників  

 

Performance-oriented 

funding (результат-

орієнтоване 

фінансування) 

Результати діяльності визначені у формулі 

Цільові показники, 

що відображають 

ключові результати 

за видами діяльності 

Innovation-/profile-

oriented funding 

(інноваційно-/ 

профільно-

орієнтоване 

фінансування) 

Конкретні програми, 

орієнтовані на 

відповідні профілі / 

пріоритети 
- 

Цільові показники, 

визначені відповідно 

до профілів / 

проектів 

*Джерело: складено на основі джерел [476; 478]. 

 

Перший підхід «фінансування на історичній основі та на основі результатів 

діяльності за формулою». Базове фінансування надається із бюджету, 

розрахованого на основі даних попереднього року [478]. На визначення обсягу 

фінансування найбільше впливає показник кількості науково-педагогічних 

працівників. Обсяг фінансування змінюється за зміни кількості науково-

педагогічних працівників (наприклад, зростає за умови зростання кількості 

науково-педагогічних працівників при створенні нового факультету в університеті, 

або навпаки). Базове фінансування часто поєднується з performance-oriented funding 

(результат-орієнтоване фінансування), обсяг якого розраховується на основі 

формули, що містить результативні показники. Вагові коефіцієнти цих показників 

визначається на основі урядових пріоритетів щодо важливості цілей у сфері вищої 

освіти. Innovation- / profile-oriented funding (інноваційно- / профільно-орієнтоване 

фінансування) відіграє незначну роль за такого типу моделі фінансування. 
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Невеликі обсяги фінансування виділяються на деякі інноваційні програми, 

наприклад програма інтернаціоналізації через конкурентне фінансування [478]. 

Другий підхід «фінансування тільки за формулою на основі показників». 

Базове фінансування надається за формулою, ключовими показниками якої є 

кількість студентів (або науково-педагогічних працівників) [478]. Запровадження 

принципу «гроші слідують за студентом» у сфері вищої освіти сприяє зміщенню 

акценту від фінансування пропозиції (за показником кількості науково-

педагогічних працівників) до фінансування попиту з урахуванням витрат на одного 

студента відповідно до галузі знань та предметів із різним рівнем витрат. 

Наприклад, у моделі базового фінансування на викладання у якості показників 

зазначається перелік галузей знань із сумами грошових коштів у розрахунку на 1 

студента [478]. Обсяг фінансування визначається за кожною складовою моделі 

(викладання, дослідження, гендерний склад або ін.) як добуток відповідних 

показників на суми грошових коштів. Загальний обсяг фінансування 

розраховується як додавання розрахованого обсягу фінансування у грошовому 

еквіваленті за всіма складовими [478]. 

За цих умов модель фінансування потребуватиме врахування змін попиту, 

вимагаючи адаптування кількості науково-педагогічних працівників до ситуації з 

попитом. За умови неможливості швидкого адаптування кількості останніх, у 

моделі фінансування включають механізми стабілізації потоків фінансування у часі 

(наприклад, шляхом розрахунку формули з показником середньорічної кількості 

студентів для зменшення циклічних ефектів). 

Третій підхід «фінансування на основі контрактів». Basic funding (базове 

фінансування) надається на основі узгодженого контракту [478]. Застосовуються 

різні форми контракту у яких, наприклад, зазначається узгоджена кількість 

студентів / випускників, або результативні показники відповідно до визначених 

цілей (з передбаченими санкціями за їх невиконання). Performance-oriented funding 

(результат-орієнтоване фінансування) надається на основі цільових показників, що 

відображають ключові результати за видами діяльності закладів вищої освіти. 

Вагоме значення має Innovation- / profile-oriented funding (інноваційно- / профільно-



322 

орієнтоване фінансування), що виділяється також на основі цільових угод з 

вимірюваними цілями щодо профільно орієнтованих проектів.  

Performance contracts (target agreements) є однією з ключових інновацій у 

фінансуванні вищої освіти, ефективність яких залежить від їх формату. Зокрема: 

«Ефективні контракти мають запроваджувати структурований діалог у двох 

напрямах: «знизу-вгору» та «згори-вниз», включати вимогу розробити SMART-цілі 

та пов’язати вимірювання ефективності із профілями і стратегіями закладів вищої 

освіти. Вони повинні діяти більше одного року (з можливостями адаптації) та 

встановлювати пріоритети діяльності університетів» [478, с. 10]. Важливо 

підкреслити той факт, що типово заклади вищої освіти «використовують 

багаторічні контракти як засіб для захисту від річних скорочень бюджету» [132, 

с. 15]. Performance agreements стають «інструментом / механізмом поєднання 

інституційної автономії та нових форм управління та підзвітності у сфері вищої 

освіти» [270, c. 672], а також механізмом стратегічного планування. Укладення 

такого контракту між профільним міністерством та університетом може бути 

«умовою для отримання гранту останнім» [270, c. 673]. 

Враховуючи вище зазначене, зазначимо, що розширення фінансової 

автономії університетів є процесом переходу від:  

 моделі фінансування на основі пропозиції до моделі фінансування на основі 

попиту з використанням інструментів непрямого фінансування;  

 постатейного розподілу фінансування університетів до блок-грантового (від 

моделі фінансування на основі витрат до моделі фінансування на основі 

результатів діяльності).  

Розширення фінансової автономії університетів відбувається у розрізі двох 

напрямів. По-перше, у межах однієї моделі фінансування через: 

 зміну параметрів: наприклад, включення показника витрат на 1 

студента за галузями знань для визначення обсягу базового 

фінансування; 
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 збільшення вагомості результативних показників замість витратних у 

формулах фінансування (наприклад, кількість бакалаврських і 

магістерських ступенів). 

По-друге, через зміну моделі фінансування. Це передбачає перехід від моделі 

першого/другого типу до третього типу, з використанням ефективних контрактів 

за результатами діяльності університетів. 

Засвідчено наявність різних моделей фінансування у вищій освіті: «Basic 

funding» (базове фінансування), «Performance-oriented funding» (результат-

орієнтоване фінансування), «Innovation-/profile-oriented funding» (інноваційно- / 

профільно-орієнтоване фінансування). 

Визначено тенденції у застосуванні вище описаних моделей і підходів до 

фінансування закладів вищої освіти. А саме, встановлено, що «Basic funding» 

(базове фінансування) стає більш динамічним та орієнтованим на запити 

суспільства завдяки принципу «гроші слідують за студентом», при якому система 

стимулів базується на чинниках, пов’язаних із зарахуванням студентів. Таким 

чином, при розрахунку обсягу базового фінансування акцент зміщується з підходу 

«Фінансування на історичній основі та на основі результатів діяльності за 

формулою» до підходу «Фінансування тільки за формулою на основі кількісних 

показників». Щодо моделі «Performance-oriented funding» (результат-орієнтованого 

фінансування) – її актуальність посилюється в умовах зростання конкуренції у 

сфері вищої освіти, орієнтації на ефективність діяльності та покращення якості. Все 

більшої популярності набувають формули фінансування з вихідними 

індикаторами. Третя модель «Innovation-/profile-oriented funding» (інноваційно-

/профільно-орієнтоване фінансування) отримує свій розвиток в умовах розширення 

інституційної автономії університетів, запровадження нових форм підзвітності у 

сфері вищої освіти, є дієвим механізмом стратегічного панування. Важливість цієї 

моделі зростає в умовах посилення акценту на інноваціях та досконалості у вищій 

освіті, що є важливими чинниками регіональної або національної 

конкурентоспроможності. 
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4.4. Розширення фінансової автономії університетів: концептуальні 

рамки та підходи 

 

Одним із завдань нашого дослідження було визначити та охарактеризувати 

сутність, підходи, механізми та інструменти розширення фінансової автономії 

університетів. 

Здійснений у роботі аналіз дозволив сформулювати авторське визначення 

поняття «фінансова автономія університету». На наше переконання, фінансова 

автономія університету – це спроможність університету самостійно приймати 

рішення щодо власної фінансової діяльності. 

Спроможність університету є інтегральною характеристикою університету, 

що об’єднує: 

 наявність права («маю право») відповідно до визначених нормативних 

рамок самостійно приймати рішення щодо власної фінансової діяльності; 

 наявність здатності («маю необхідні інституційні якості / потенціал») для 

реалізації наявного права самостійно приймати рішення щодо власної фінансової 

діяльності; 

 реалізацію права та здатності («дію») самостійно приймати рішення щодо 

власної фінансової діяльності. 

Таким чином, спроможність університету визначається: правовим рівнем 

(чим більше прав, тим більше спроможність); рівнем інституційної здатності (чим 

більший інституційний потенціал, тим більша спроможність); рівнем ефективності 

прийнятих рішень щодо власної фінансової діяльності університету (чим більша 

ефективність, тим більша спроможність). Вимірювання / оцінювання рівня 

фінансової автономії університету здійснюється за допомогою параметрів, які 

дозволяють описати рівень самостійності університету приймати рішення щодо 

власної фінансової діяльності. 

У Європейському просторі вищої освіти такими параметрами є 

запропоновані в «The Autonomy Scorecard 2010» [196] та «The Scorecard 2017» 



325 

[386], що визначені для кожної складової університетської автономії 

(організаційної, фінансової, кадрової, академічної).  

У випадку фінансової автономії ці параметри є наступними: 

 термін та тип державного фінансування; 

 компетенція (повноваження) зберігати надлишкові кошти; 

 компетенція запозичувати кошти; 

 компетенція володіти будівлями; 

 компетенція встановлювати плату за навчання. 

У пропонованій моделі оцінювання рівня фінансової автономії університету 

для кожного параметру визначені відповідні індикатори, що дозволяють описати її 

наявний рівень (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Показники оцінювання фінансової автономії університету 

Показник Зміст 

Термін та тип 

державного 

фінансування 

Термін 

державного 

фінансування 

більше одного року 

один рік 

менше, ніж один рік 

Тип 

державного 

фінансування 

постатейний бюджет 

блоковий грант і немає ніяких обмежень на розподіл 

фінансування 

блоковий грант розділений на широкі категорії і немає або 

обмежені можливості для переміщення коштів між ними 

блоковий грант, але можливості внутрішнього розподілу 

обмежені законом 

інші обмеження 

Компетенція 

(повноваження) зберігати 

надлишкові кошти 

не можна утримувати 

можна утримувати без обмежень 

можна утримувати до максимального відсотку 

можна утримувати, але необхідне затвердження зовнішнього 

органу 

можна утримувати, але їх розподіл попередньо визначається 

зовнішнім органом влади 

можна утримувати з іншими типами обмеження 
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Продовження табл. 4.14 

Показник Зміст 

Компетенція запозичувати 

кошти 

не можуть позичати гроші 

можуть позичати гроші без обмежень 

можуть позичати гроші до максимального відсотку 

можуть позичати гроші зі схвалення зовнішнього органу 

можуть позичати гроші у конкретних банків (визначених 

зовнішнім органом влади) 

можуть позичати гроші з іншими типами обмежень 

Компетенція володіти 

будівлями 

не дозволяється володіти своїми будівлями 

можуть продавати свої будівлі без обмежень 

можуть продавати свої будівлі зі схвалення зовнішнього органу 

можуть продавати свої будівлі з іншими типами обмежень 

не дозволяється продавати свої будівлі 

інші обмеження 

Компетенція 

встановлюват

и плату за 

навчання 

Студенти 

з держав-

членів ЄС 

(бакалаврат, 

магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно встановлювати рівень плати за 

навчання 

університети і зовнішній орган влади співпрацюють у 

встановленні рівня плати за навчання 

університети можуть встановлювати рівень плати за навчання в 

межах граничного розміру, встановленого зовнішнім органом 

влади 

тільки зовнішній орган влади має право встановлювати рівень 

плати за навчання 

плата за навчання відсутня 

Студенти 

з держав-не 

членів ЄС 

(бакалаврат, 

магістратура, 

аспірантура) 

університети можуть вільно встановлювати рівень плати за 

навчання 

університети і зовнішній орган влади співпрацюють у 

встановленні рівня плати за навчання 

університети можуть встановлювати рівень плати за навчання в 

межах граничного розміру, встановленого зовнішнім органом 

влади 

тільки зовнішній орган влади має право встановлювати рівень 

плати за навчання 

плата за навчання відсутня 

 

Поняття «розширення фінансової автономії університету» ми визначаємо як 

як цілеспрямований динамічний процес, що веде до підвищення спроможності 

університету самостійно приймати рішення щодо власної фінансової діяльності, 

включає політичний та управлінський виміри, здійснюється на національному, 

регіональному та інституційному рівнях шляхом реалізації відповідного комплексу 

заходів, механізмів та інструментів політичного та управлінського спрямування. 



327 

Для обґрунтування концептуальних рамок розширення фінансової автономії 

університетів в основу покладено різні моделі державного управління, детальний 

опис яких подано у табл. 4.2. 

Для побудови рамок вище означені моделі групувалися з особливостями / 

вимірами / контекстами, важливими в аспекті розширення фінансової автономії 

університетів. До таких особливостей / вимірів / контекстів нами віднесено 

наступні: специфіка управління галуззю, інституцією; роль держави в управлінні 

вищою освітою; типи врядування у вищій освіті; моделі сучасних університетів; 

парадигми соціального розвитку; рівень фінансової автономії університету; 

ефективність діяльності; підходи до фінансування; механізми та інструменти 

розширення фінансової автономії університетів (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Концептуальні рамки розширення фінансової автономії університетів 

Пара «Модель державного управління – Специфіка управління галуззю, 

інституцією» 

Моделі  

державного 

управління 

Специфіка 

управління 

галуззю, 

інституцією 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Контингент  Однорідний Роз’єднаний Різнорідний 

Потреби, 

проблеми  

Прямі, визначені 

професіоналами 

Очікувані, 

визначені 

ринком 

Складні, нестійкі 

з нахилом до 

ризику 

Стратегія  

Державна та 

розроблена 

централізовано 

Ринкова та 

зорієнтована на 

клієнта 

Сформована 

громадянським 

суспільством 

Управління 

через  
Ієрархії Ринки 

Мережі та 

партнерства 

 

 

 

 



328 

Продовження табл. 4.15 

Пара «Модель державного управління – Роль держави в управлінні вищою 

освітою» 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Роль держави 

в управлінні 

вищою 

освітою 

Контролер Регулятор 
Фасилітатор 

мережі 

 

 

Пара «Модель державного управління – Врядування у вищій освіті» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Типи 

врядування у 

вищій освіті 

Інерційне   

 Колегіальне 

Ієрархічне  

 Розподілене 

 

Пара «Модель державного управління – Моделі сучасних університетів» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Моделі 

сучасних 

університетів 

(за I. McNay) 

Бюрократія  

 Корпорація  

 Колегіум 

  Підприємство 
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Продовження табл. 4.15 

Пара «Модель державного управління – Парадигма соціального розвитку» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Парадигми 

соціального 

розвитку 

Патерналістська 

держава 
Ринкова економіка 

Соціальна 

відповідальність 

 

Пара «Модель державного управління – Рівень фінансової автономії 

університету» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Рівень 

фінансової 

автономії 

університету 

Низький Середній Високий 

 

Пара «Модель державного управління – Ефективність діяльності» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Ефективність 

діяльності 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Підхід 

Ресурсний 

(мінімізація 

витрат) 

Ціннісний / результативний 

  
Соціальний 

вплив 

Характер 

прийняття 

рішень 

Раціоналістичний 
Практичний (економічність, 

результативність) 
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Продовження табл. 4.15 

Пара «Модель державного управління – Підходи до фінансування» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Підходи до 

фінансування 

Фінансування на історичній 

основі та на основі результатів 

діяльності за формулою 

 

 
Фінансування тільки за формулою на 

основі показників 

  
Фінансування на 

основі контрактів 

 

Пара «Модель державного управління – Механізми та інструменти 

розширення фінансової автономії університетів» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Механізми та 

інструменти 

розширення 

фінансової 

автономії 

університетів 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Регулювання: 

правовий статус 

Бюджетна 

установа 

Публічна 

інституція / 

організація 

 

 

Корпорація (публічна, приватна) 

Некомерційна / неприбуткова 

організація 

Тип / способи 

розподілу 

фінансування 

Постатейний 

бюджет 

(Кошторис) 

Блоковий грант 
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Продовження табл. 4.15 

Моделі  

державного 

управління 

Механізми та 

інструменти 

розширення 

фінансової 

автономії 

університетів 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Форми 

фінансування 

Пряме (бюджетне 

/ державне 

замовлення) 

Пряме (бюджетне, проектне, 

результат-орієнтоване, цільове) 

Непряме (ваучерне, кредитне, грантова та 

стипендіальна підтримка) 

Підзвітність Контроль Нагляд Моніторинг 

 

 

Визначені концептуальні рамки дали можливість розробити модель 

розширення фінансової автономії університетів (додаток Д).  

Представлені концептуальні рамки розширення фінансової автономії 

університетів дозволяють інтегрувати різні управлінські моделі, механізми та 

інструменти та врахувати їх при визначенні підходів до розширення фінансової 

автономії університетів. Для обґрунтування підходів до розширення фінансової 

автономії університетів обрано наступні критерії–пари: «Рівень фінансової 

автономії університету – Рівень впливу університету на соціальний розвиток» та 

«Рівень фінансової автономії університету – Рівень ресурсного забезпечення». Для 

визначення та опису підходів до розширення фінансової автономії університетів 

обрано матричний принцип (рис. 4.2, 4.3). 
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Рис. 4.2. Матриця «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

впливу університету на соціальний розвиток» 

 

Через призму матриці «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

впливу університету на соціальний розвиток» ідентифіковано чотири підходи до 

розширення фінансової автономії університету. Перший підхід передбачає 

поєднання низького рівня фінансової автономії університету та високого рівня 

впливу університету на соціальний розвиток. Другий підхід – поєднання низького 

рівня фінансової автономії університету та низького рівня впливу університету на 

соціальний розвиток. Третій підхід – поєднання високого рівня фінансової 

автономії університету та низького рівня впливу університету на соціальний 

розвиток. Четвертий підхід – поєднання високого рівня фінансової автономії 

університету та високого рівня впливу університету на соціальний розвиток. 

Характеристики зазначених підходів відображені у відповідних блоках на рис. 4.2. 
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Рис. 3. Матриця «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

ресурсного забезпечення» 

 

Через призму матриці «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

ресурсного забезпечення» визначено ще чотири підходи до розширення фінансової 

автономії університету. Перший підхід передбачає поєднання низького рівня 

фінансової автономії університету та високого рівня ресурсного забезпечення. 

Другий підхід – поєднання низького рівня фінансової автономії університету та 

низького рівня ресурсного забезпечення. Третій підхід – поєднання високого рівня 

фінансової автономії університету та низького рівня ресурсного забезпечення. 

Четвертий підхід – поєднання високого рівня фінансової автономії університету та 

високого рівня ресурсного забезпечення. Характеристики зазначених підходів 

відображені у відповідних блоках на рис. 4.3. 

Вище зазначені концептуальні рамки розширення фінансової автономії 
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інструменти та врахувати їх при визначенні підходів до розширення фінансової 

автономії університетів. 

У додатку Д ми показали застосування описаних підходів через призму 

матриць «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень впливу університету 

на соціальний розвиток» та «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

ресурсного забезпечення» і, базуючись на конкретних показниках досліджуваних 

країн (США, Канада, Велика Британія, Фінляндія, Франція, Польща, Латвія, Литва) 

отримали відповідне позиціювання за кластерами.  

Базуючись на результатах даного аналізу, здійсненого нами у розділі 3, та 

відповідно ключових характеристиках, що притаманні управлінню системами 

вищої освіти у зазначених країнах ми отримуємо таким чином підтвердження вище 

запропонованих підходів. 

Щодо позиціювання країн за критеріями «Рівень фінансової автономії 

університетів – Рівень ресурсного забезпечення» отримано наступні результати, 

зокрема: 

у випадку США, Канади, Великобританії та Фінляндії – кластер «високий 

рівень фінансової автономії університетів та високий рівень ресурсного 

забезпечення»; 

у випадку Латвії та Литви – кластер «високий рівень фінансової автономії 

університетів та низький рівень ресурсного забезпечення»;  

у випадку Франції та Польщі – кластер «низький рівень фінансової автономії 

університетів та низький рівень ресурсного забезпечення»;  

у випадку України – кластер низький рівень фінансової автономії 

університетів та високий рівень ресурсного забезпечення. 

Щодо позиціювання країн за критеріями «Рівень фінансової автономії 

університетів – Рівень впливу університету на соціальний розвиток» отримано два 

варіанти.  

За першого варіанту для ідентифікації рівня впливу університету на 

соціальний розвиток обрано показник частки валової доданої вартості, яка 
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створюється за видом економічної діяльності «Освіта» у ВВП країни. За цим 

варіантом отримано наступне позиціювання країн, а саме: 

у випадку США, Канади, Великобританії та Фінляндії – кластер «високий 

рівень фінансової автономії університетів та високий рівень впливу університету 

на соціальний розвиток»; 

у випадку Латвії та Литви – кластер «високий рівень фінансової автономії 

університетів та низький рівень впливу університету на соціальний розвиток»; 

у випадку Польщі – кластер «низький рівень фінансової автономії 

університетів та низький рівень впливу університету на соціальний розвиток»; 

у випадку Франції та України – кластер «низький рівень фінансової автономії 

університетів та високий рівень ресурсного забезпечення». 

За другого варіанту для визначення рівня впливу університету на соціальний 

розвиток обрано показник частки державних видатків на заклади вищої освіти (у 

т. ч., що здійснюють дослідницьку діяльність) у ВВП країни. За цим варіантом 

отримано наступне позиціювання країн, а саме: 

у випадку США, Канади та Фінляндії – кластер «високий рівень фінансової 

автономії університетів та високий рівень впливу університету на соціальний 

розвиток»; 

у випадку Латвії, Литви та Великої Британії – кластер «високий рівень 

фінансової автономії університетів та низький рівень впливу університету на 

соціальний розвиток»; 

у випадку Франції, Польщі та України – кластер «низький рівень фінансової 

автономії університетів та високий рівень ресурсного забезпечення». 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. На основі аналізу еволюції управління (у т. ч. у сфері державного 

управління) – від традиційного державного управління через державний 

менеджмент до врядування – відображено трансформацію моделі управління у 

сфері вищої освіти у напрямі врядування з одночасним посиленням інституційної 
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автономії університетів, відповідальності та підзвітності закладів вищої освіти 

перед суспільством. Іншим важливим свідченням трансформаційних процесів є 

зміна ролі держави в управлінні та фінансуванні вищої освіти у напрямку від 

«держава-регулятор» до моделі «держава-фасилітатор» або «держава-координатор 

мережі». 

2. Запропоновано трактувати поняття «розширення фінансової автономії 

університету» як цілеспрямований динамічний процес, що веде до підвищення 

спроможності університету самостійно приймати рішення щодо власної фінансової 

діяльності, включає політичний та управлінський виміри, здійснюється на 

національному, регіональному та інституційному рівнях шляхом реалізації 

відповідного комплексу заходів, механізмів та інструментів політичного та 

управлінського спрямування. 

2. З’ясовано, що процес розширення фінансової автономії університетів 

включає два виміри – політичний (розроблення та реалізація відповідних політик, 

законодавчі та нормативно-правові документи стратегічного та операційного 

значення) і управлінський (процеси, процедури, механізми, інструменти 

управління) – та здійснюється на рівнях: національному, регіональному, 

інституційному.  

Політичний вимір розширення фінансової автономії університетів охоплює 

розроблення та реалізацію політик у сфері вищої освіти на національному, 

регіональному та інституційному рівнях.  

Політичний вимір процесу розширення фінансової автономії університетів 

містить наступні складові у формі відповідних механізмів та інструментів: на 

національному рівні – законодавче забезпечення (Конституція, нормативно-

правові документи), правовий статус закладів вищої освіти, дерегуляція у вищій 

освіті, національні пріоритети (стратегія); на регіональному рівні – нормативне 

забезпечення, регіональні пріоритети (стратегія розвитку регіону); на 

інституційному рівні – статут університету, інституційна стратегія розвитку, 

соціальна відповідальність. 
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3. Управлінський вимір розширення фінансової автономії університетів 

реалізується через застосування механізмів та інструментів управління, що 

відповідають визначеним рівням: на національному рівні – забезпечення 

ефективності (контракти), підзвітність (нагляд у вигляді моніторингу доступності 

та якості освіти і науки, річні фінансові звіти, дотримання стандартів 

бухгалтерського обліку та звітності, зовнішній аудит), модель фінансування; на 

регіональному рівні – підзвітність (нагляд у вигляді моніторингу доступності та 

якості освіти і науки, річні фінансові звіти, моніторинг фінансового стану 

університетів на основі порівняння їх фінансових показників), модель 

фінансування, забезпечення ефективності (контракти); на інституційному рівні – 

забезпечення ефективності (стратегія розвитку), підзвітність (Наглядова рада, 

внутрішній аудит), підвищення гнучкості університетів до вимог ринку праці, 

структура управління, фінансовий менеджмент. 

4. У контексті моделей фінансування розширення фінансової автономії 

університетів є процесом переходу від:  

 моделі фінансування на основі пропозиції до моделі фінансування на основі 

попиту з використанням інструментів непрямого фінансування;  

 постатейного розподілу фінансування університетів до блок-грантового (від 

моделі фінансування на основі витрат до моделі фінансування на основі 

результатів діяльності).  

Процес розширення фінансової автономії університетів відбувається у розрізі 

двох напрямів. По-перше, у межах однієї моделі фінансування через: 

 зміну параметрів: наприклад, включення показника відслідковування 

випускників або відміни показника профільного фінансування; 

 збільшення вагомості результативних показників замість витратних у 

формулах фінансування (наприклад, кількість бакалаврських і 

магістерських ступенів). 

По-друге, через зміну підходів до фінансування. Це передбачає перехід від 

фінансування на історичній основі та на основі результатів діяльності за формулою 
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або від фінансування з орієнтацією на кількісні показники за формулою до 

фінансування на основі контрактів за результатами діяльності. 

5. Засвідчено наявність різних моделей фінансування у вищій освіті: «Basic 

funding» (базове фінансування), «Performance-oriented funding» (результат-

орієнтоване фінансування), «Innovation-/profile-oriented funding» (інноваційно- / 

профільно-орієнтоване фінансування). 

Визначено тенденції у застосуванні вище описаних моделей і підходів до 

фінансування закладів вищої освіти. А саме, встановлено, що «Basic funding» 

(базове фінансування) стає більш динамічним та орієнтованим на запити 

суспільства завдяки принципу «гроші слідують за студентом», при якому система 

стимулів базується на чинниках, пов’язаних із зарахуванням студентів.  

Таким чином, при розрахунку обсягу базового фінансування акцент 

зміщується з підходу «Фінансування на історичній основі та на основі результатів 

діяльності за формулою» до підходу «Фінансування тільки за формулою на основі 

кількісних показників». Щодо моделі «Performance-oriented funding» (результат-

орієнтованого фінансування) – її актуальність посилюється в умовах зростання 

конкуренції у сфері вищої освіти, орієнтації на ефективність діяльності та 

покращення якості. Все більшої популярності набувають формули фінансування з 

вихідними індикаторами. Третя модель «Innovation-/profile-oriented funding» 

(інноваційно-/профільно-орієнтоване фінансування) отримує свій розвиток в 

умовах розширення інституційної автономії університетів, запровадження нових 

форм підзвітності у сфері вищої освіти, є дієвим механізмом стратегічного 

панування. Важливість цієї моделі зростає в умовах посилення акценту на 

інноваціях та досконалості у вищій освіті, що є важливими чинниками регіональної 

або національної конкурентоспроможності. 

6. Виявлено основні підходи до розуміння та оцінювання ефективності у 

сфері вищої освіти. «Resource-based» (ресурсний) підхід орієнтований на 

операційну продуктивність і передбачає досягнення мети діяльності закладу вищої 

освіти через мінімізацію витрат на використання ресурсів. За такого підходу 

ефективність є відповідальністю університетів, яку слід оцінювати відповідно до 
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рівня вкладень для досягнення цілей. «Value-based» (ціннісний / результативний) 

підхід передбачає акцентування на результатах діяльності закладів вищої освіти в 

умовах зростання їх підзвітності перед ключовими стейкхолдерами (органи 

державної влади, роботодавці, здобувачі вищої освіти, працівники закладів вищої 

освіти). Ще одним важливим підходом до розуміння ефективності є інноваційний, 

що передбачає оцінювання ефективності діяльності університетів на основі їх 

впливу на соціальний розвиток.  

Ефективність у сфері вищої освіти розглядають у розрізі рівнів. 

Національний або регіональний рівень пов’язаний із рамковими умовами, що 

встановлюють національні уряди для забезпечення ефективності діяльності 

університетів. Інституційний рівень охоплює різні види діяльності закладів вищої 

освіти, що пов’язані із розробленням та реалізацією програм підвищення 

інституційної ефективності (institutional efficiency agendas).  

На національному або регіональному рівні вимірами ефективності слугують: 

власність на нерухоме майно; сертифікація освітніх програм; модальності 

фінансування та ін. Вимірами ефективності на інституційному рівні є: просторова 

оптимізація; централізовані закупівлі; спільне використання активів у межах 

інституції; спільні закупівлі; спільні послуги (shared services); спільне 

використання дослідницьких активів (shared research assets); обмін персоналом та 

спільні програми розвитку науково-педагогічного персоналу та ін. 

7. Запропоновано підходи до розширення фінансової автономії університетів 

через призму матриць «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень впливу 

університету на соціальний розвиток» та «Рівень фінансової автономії 

університетів – Рівень ресурсного забезпечення». Використання та релевантність 

підходів продемонстровано на даних аналізу управління системою вищої освіти 

досліджуваних країн (США, Канада, Велика Британія, Фінляндія, Франція, 

Польща, Латвія, Литва). 

Основні результати дослідження знайшли відображення у опублікованих 

наукових працях автора [16; 18; 26].   
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РОЗДІЛ 5 

РОЗШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ 

 

У п’ятому розділі з’ясовано сучасний стан фінансової автономії 

університетів України; виявлено особливості моделі фінансування університетів 

України та її вплив на ефективність діяльності закладів вищої освіти; 

запропоновано сценарії та практичні рекомендації щодо розширення фінансової 

автономії університетів України. 

 

5.1. Фінансова автономія університетів України: сучасний стан 

 

У межах даного параграфу з’ясуємо сучасний стан фінансової автономії 

університетів України на основі аналізу нормативно-правових актів, ключових 

політичних та стратегічних документів у сфері вищої освіти України. 

Зазначимо, що важливим міжнародно-правовим актом для України є 

укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони. Документ було ратифіковано із заявою Законом № 1678-

VII від 16.09.2014. У цьому документі у сфері вищої освіти акцентовано на 

зобов’язанні сторін щодо активізації співробітництва у цій сфері задля 

реформування, підвищення якості, спрощення доступу до вищої освіти, 

співробітництва між закладами вищої освіти в рамках Болонського процесу. 

Нормативно-правову базу у сфері правового регулювання вищої освіти 

України формують: 

 Конституція України; 

 Закони України; 

 Постанови Кабінету Міністрів України; 

 Кодекси. 

Відзначимо, що основою державної політики у сфері вищої освіти в Україні 

є Конституція України [50] 1996 р. У ст. 3 Конституції України визначено, що 
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«утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави» [50]. Серед прав людини виокремлено право на вищу освіту, що у ст. 53 

Конституції України сформульоване наступним чином: «Держава забезпечує 

доступність і безоплатність … вищої освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах; розвиток … вищої освіти, …; надання державних стипендій та пільг 

студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі». 

Закон України «Про освіту» [74] 2017 р. регулює «суспільні відносини, що 

виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а 

також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти». Освіту визнано державним пріоритетом, що 

«забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток 

суспільства», а фінансування освіти – «інвестицією в людський потенціал, сталий 

розвиток суспільства і держави» (ст. 5 п. 1).  

У ст. 1 п.1 цього Закону визначено поняття «автономія», що трактовано як 

«право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його 

самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо 

академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань 

діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом».  

Наголошено на обов’язку держави гарантувати «академічну, організаційну, 

фінансову і кадрову автономію закладів освіти», обсяг якої «визначається цим 

Законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти» 

(ст. 23). 

Визначено організаційно-правовий статус закладів освіти, зокрема вказано, 

що статус закладу освіти має юридична особа, у якій освітня діяльність складає 

основний вид діяльності (ст. 22. п. 1). Встановлено такі види статусів закладів 

освіти: 

 бюджетна установа; 

 неприбутковий заклад освіти; 
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 прибутковий заклад освіти (ст. 22, п. 2). 

Щодо обсягу та меж автономії закладу освіти у цьому Законі вказано, що 

засновник визначає статус, організаційно-правову форму, тип закладу освіти, що 

встановлюються засновником закладу освіти в установчих документах (ст. 22, п. 

6, 8). 

Обов’язок держави щодо фінансування освіти закріплюється таким 

положенням: «Держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 

відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих 

бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством» (ст. 78, 

п.1) [74].  

Окреслено джерела фінансування освіти (ст.79. п 1), а саме: 

 «державний бюджет; 

 місцеві бюджети; 

 плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів; 

 плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на 

замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб; 

 доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання; 

 гранти вітчизняних і міжнародних організацій; 

 дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів 

спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору; 

 добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, 

нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, 

фізичних осіб; 

 інші джерела, не заборонені законодавством». 

У Законі України «Про вищу освіту» [66] 2014 р., що «встановлює правові, 

організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти» міститься 

визначення поняття «автономія закладу вищої освіти» як «самостійність, 

незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно 
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розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових 

досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 

самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом» 

(ст. 1 п. 1). 

Автономію закладів вищої освіти визнано одним із шляхів формування і 

реалізації державної політики у сфері вищої освіти України. Зокрема у ст. 3 

визначено такі шляхи:  

 «розвиток автономії закладів вищої освіти … учасників освітнього процесу. 

Автономія закладу вищої освіти зумовлює необхідність таких самоорганізації та 

саморегулювання, які є відкритими до критики, служать громадському інтересові, 

встановленню істини стосовно викликів, що постають перед державою і 

суспільством, здійснюються прозоро та публічно (пп. 5); 

 надання особам, які навчаються у закладах вищої освіти, пільг та соціальних 

гарантій у порядку, встановленому законодавством» (пп. 8). 

У межах права на вищу освіту осіб, що потребують соціальної підтримки у 

період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем передбачено повне 

або часткове фінансування їх утримання (ст. 4). 

У цьому Законі автономію вжито як один із принципів діяльності закладу 

вищої освіти. Зокрема, у ст. 32. у п. 1. зазначено, що «діяльність закладу вищої 

освіти провадиться на принципах автономії та самоврядування». 

У п. 2. відмічено, що «заклади вищої освіти мають рівні права, що становлять 

зміст їх автономії та самоврядування». Такими правами є наступні: 

 «встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

 провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та статуту закладу вищої освіти; 

 розпоряджатися власними надходженнями (для закладів вищої освіти 

державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг; 

 відкривати поточні та депозитні рахунки в банках». 
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Згідно зі ст. 70 п. 3. «заклад вищої освіти у порядку, визначеному законом, та 

відповідно до статуту має право: 

 засновувати сталий фонд (ендавмент) закладу вищої освіти та 

розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов 

функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні 

цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від 

державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, 

у тому числі як благодійну допомогу; 

 провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; 

 використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, 

у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду 

та в користування відповідно до законодавства; 

 здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний 

і поточний ремонт основних фондів;  

 відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах 

відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без 

урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та 

пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України; 

 здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у 

міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні 

наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних». 

Відповідно до ст. 29, 30 цього Закону закладам вищої освіти можуть 

надаватися два види статусів: національний та дослідницький. Статус 

дослідницького університету серед інших прав надає закладу вищої освіти право 

отримувати у пріоритетному порядку базове фінансування наукових досліджень 

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [73].  

Констатуємо, що у Законі України «Про освіту» та «Про вищу освіту» 

відсутнє визначення поняття «фінансова автономія закладів вищої освіти».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [73] 2015 р. 

«визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності».  

У ст. 45 міститься положення, що «держава забезпечує: 

 фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних та прикладних 

досліджень (пп. 2.5); 

 підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних 

цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх 

реалізації» (пп. 2.7). 

У ст. 47. визначено інструменти державного регулювання у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності, які розмежовано на фінансово-кредитні та податкові. 

Ці інструменти застосовуються з метою «створення економічно сприятливих умов 

для ефективного провадження наукової і науково-технічної діяльності відповідно 

до законодавства України, забезпечення до 2025 року збільшення обсягу 

фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього 

продукту – показника, визначеного Лісабонською стратегією Європейського 

Союзу» (п. 1). 

У п. 2. Вказано, що «Державні наукові установи та вищі навчальні заклади 

звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових 

приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, 

зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в 

Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім 

підакцизних товарів)». 

Джерелами фінансування наукової і науково-технічної діяльності відповідно 

до ст. 48 є кошти державного та місцевих бюджетів, кошти установ, організацій та 

підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел. 

Бюджетне фінансування за рахунок коштів державного бюджету є одним із 

основних інструментів реалізації державної політики у сфері наукової і науково-

технічної діяльності і складає «не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього 

продукту України. Частина фінансування… спрямовується на конкурсне 
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фінансування проектів через Національний фонд досліджень України. Видатки на 

наукову і науково-технічну діяльність за рахунок державного бюджету є 

захищеними статтями видатків бюджету» (ст. 48). 

У п. 3. зазначено, що «Бюджетне фінансування наукової та (або) науково-

технічної діяльності за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

спрямовується на забезпечення: 

 основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень університетів, 

академій, інститутів; 

 виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та 

надання грантів» та здійснюється на конкурсній основі. 

Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012 р. № 5499-VI [80] 

регулює відносини, пов’язані із формуванням і розміщенням державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів [80]. У цьому Законі 

державне замовлення визначено як «засіб державного регулювання задоволення 

потреб економіки та суспільства у кваліфікованих кадрах, підвищення освітнього 

та наукового потенціалу нації, забезпечення конституційного права громадян на 

здобуття освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей» (ст. 1 п. 1).  

Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, що визначають 

державну політику щодо фінансування вищої освіти є такі Постанови: 

 «Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості 

підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта» від 

20.05.2013 р. № 346 [67]. 

 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 15.04.2013 р. № 306 [72], 
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який визначає механізм взаємодії державних органів влади у процесі формування 

державного замовлення та основні напрями його формування. 

 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.05.2013 № 363 [71], який визначає 

механізм розміщення державного замовлення на конкурсних засадах. 

 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними 

навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків 

державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 

за надання платних послуг» від 26 серпня 2015 р. № 657 [70]. 

  «Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних 

закладів, наукових установ та закладів культури» від 2 вересня 2015 р. № 719 [64], 

якою затверджено процедуру розміщення власних надходжень, що отримані як 

плата за надані послуги згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, 

механізм здійснення закладами видатків спеціального фонду, особливості ведення 

бухгалтерського обліку виконання бюджету та механізм здійснення контролю за 

використанням власних надходжень. 

  «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» від 28 грудня 2016 р. № 1045 [41], якою затверджений 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати 

соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів вищої освіти. 

 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» від 29.08.2018 № 673 [69], який визначає 

процедуру та умови пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та 

вищої освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що провадять 

освітню діяльність на території України. 

«Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 

основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» від 24 грудня 

2019 р. № 1146 [76], якою затверджено формулу розподілу видатків державного 

бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/673-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/673-2018-%D0%BF
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«Деякі питання запровадження індикативної собівартості» від 03 березня 

2020 року № 191 [42], якою затверджено «Порядок формування мінімального 

розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної 

собівартості». Індикативна собівартість є «індикатором мінімальної вартості 

надання освітньої послуги одній фізичній особі – здобувачу вищої освіти і 

застосовується для встановлення надавачем освітніх послуг мінімального розміру 

плати за навчання для здобуття вищої освіти».  

Тобто, заклади вищої освіти України, що надають освітні послуги з 

підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного (регіонального) 

замовлення, встановлюють плату за навчання для осіб, які здобувають вищу освіту 

за кошти фізичних та юридичних осіб на рівні, не меншому від розміру 

індикативної собівартості. 

Деякі положення у сфері вищої освіти України підлягають регулюванню 

Бюджетним, Господарським, Цивільним, Податковими кодексами України.  

З огляду на те, що заклади освіти відповідно до Закону України «Про освіту» 

діють у статусі «бюджетна установа», на них поширюються норми Бюджетного 

Кодексу України [6], який регулює «відносини, що виникають у процесі складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питанням відповідальності 

за порушення бюджетного законодавства…» [6].  

У Бюджетному Кодексі [6] бюджетні установи визначені як «органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені 

ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно 

державного бюджету чи місцевого бюджету» (ст. 2 п. 12) та вказано на 

неприбутковий характер бюджетних установ [6]. 

У частині реформування фінансування закладів освіти у п. 46 розділу 

«Прикінцеві та перехідні положення» зазначено запровадження підходу до 

розподілу бюджетних коштів на вищу освіту на основі формули: «Установити, що 

обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між вищими 

навчальними закладами на основі формули, яка розробляється центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має 

враховувати, зокрема, такі параметри: 

 кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та 

спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг; 

 рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників; 

 показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального 

закладу». 

На заклади освіти як суб’єктів господарювання поширюються норми 

Господарського Кодексу України [36]. Кодекс регулює господарські відносини у 

процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами 

господарювання, між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері 

господарювання (органами державної влади та місцевого самоврядування, 

споживачами). 

У п. 2 ст. 3 вказано: «Господарська діяльність, що здійснюється для 

досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку, є 

підприємництвом. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети 

одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність)» [36].  

У ст. 12 п. 2 визначено засоби державного регулювання господарської 

діяльності, а саме [36]: 

 державне замовлення; 

 ліцензування, патентування і квотування; 

 технічне регулювання; 

 застосування нормативів та лімітів; 

 регулювання цін і тарифів; 

 надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

 надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

Цивільним Кодексом України [86] «регулюються особисті немайнові та 

майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності їх учасників». У ст. 85 міститься 
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визначення непідприємницьких товариств, «які не мають на меті одержання 

прибутку для його наступного розподілу між учасниками» [86].  

Податковий Кодекс України [65] регулює відносини у сфері справляння 

податків і зборів. Згідно зі ст. 133.4 неприбуткові підприємства, установи та 

організації не є платниками податку. До таких організацій можуть бути віднесені 

бюджетні установи (ст. 133. п. 4.6): «Доходи (прибутки) неприбуткової організації 

використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої 

неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених її установчими документами» (ст. 133 п. 4.2).  

Для запровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід країни 

на провідні позиції у світі Указом Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 

схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», [77]. Стратегія у межах 

чотирьох векторів руху (розвитку, безпеки, відповідальності, гордості) передбачає 

реалізацію 62 реформ, у т.ч. реформи освіти, державної політики у сфері науки та 

досліджень, децентралізації та реформи державного управління, у межах якої 

вказано, що «пріоритетом в управлінні публічними фінансами має стати 

підвищення прозорості та ефективності їх розподілу та витрачання». 

Іншим важливим документом щодо реформування вищої освіти є Програма 

діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Верховної Ради 

України від 14.04.2016 р. № 1099-VIII [75]. Відповідно до Програми у межах 

проведення реформ передбачені відповідні заходи:  

 соціально-гуманітарна реформа у сфері освіти, науки та інновацій – 

«Вдосконалення системи оцінювання якості освіти. Зміна системи розміщення 

державного замовлення, зокрема, фінансування вищих навчальних закладів 

залежно від кількості абітурієнтів (система адресності). Надання реальної 

фінансової та академічної автономії вищим навчальним закладам. Лібералізація 

доступу на український освітній ринок іноземних вищих навчальних закладів»; 

 забезпечення прискореного економічного розвитку – «забезпечення 

збалансованості Державного бюджету України, запровадження 
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середньострокового бюджетного планування та системи управління державним 

боргом, мінімізація неефективних державних видатків». 

З метою виконання вище зазначеної Програми прийнято такі документи: 

«Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 

рр.» [79] та «Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі на період до 2025 р.» [78]. 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-

2020 рр. [79].У цьому документі окреслено основні завдання: 

 запровадити стратегічне та середньострокове бюджетне планування з метою 

забезпечення розподілу ресурсів відповідно до державних пріоритетів;  

 сформувати дієву систему планування й оцінювання виконання державного 

бюджету, підвищити ефективність використання бюджетних коштів для реалізації 

державних пріоритетів; 

 провести комплексний аналіз доцільності та ефективності державних 

видатків та змінити підходи до їх здійснення (від утримання установ до надання 

якісних державних послуг); 

 забезпечити процес подальшої бюджетної децентралізації; 

 підвищити рівень управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього 

контролю та аудиту. 

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі на період до 2025 р., яку схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р. [78]. У документі 

відмічено подальше реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі України із урахуванням вимог міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS) через 

запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі, розроблених на основі міжнародних стандартів (IPSAS). 

З метою оцінювання рівня фінансової автономії закладів вищої освіти 

України використаємо вище зазначені показники, запропоновані European 

University Association, а саме:  



352 

 термін та тип державного фінансування; 

 компетенція (повноваження) зберігати надлишкові кошти; 

 компетенція запозичувати кошти; 

 компетенція володіти будівлями; 

 компетенція встановлювати плату за навчання. 

Термін державного фінансування 

Згідно із ст. 3 Бюджетного кодексу України « Бюджетний період для всіх 

бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний 

рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року» 

[6]. Одним із можливих варіантів збільшення рівня фінансової автономії 

університетів за цим показником є запровадження трирічного бюджетного 

планування. 

Тип державного фінансування 

Згідно із Бюджетним кодексом України фінансування закладів вищої освіти 

здійснюється на основі кошторису, що є «основним плановим фінансовим 

документом бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на 

взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною 

установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень» [6]. 

Зазначимо, що у ст. 13 Бюджетного кодексу України чітко регламентовано 

перелік власних надходжень бюджетних установ та напрямів їх використання. 

Зокрема вказано, що «Власні надходження бюджетних установ отримуються 

додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального 

фонду бюджету». Відтак, можливості закладів вищої освіти перерозподіляти 

фінансові ресурси між статтями відсутні. 

Компетенція зберігати надлишкові кошти з державного фінансування у 

закладів вищої освіти України також відсутня. Зокрема, у п. 9 ст. 51 Бюджетного 

кодексу України вказано: «Якщо фактичні обсяги власних надходжень бюджетних 

установ з урахуванням залишків відповідних бюджетних коштів на початок року 



353 

перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет 

України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів 

передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення 

заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, 

комунальних послуг та енергоносіїв» [6].  

Компетенція запозичувати кошти 

У ст. 16 п. 4. міститься обмеження щодо здійснення запозичень, зокрема 

вказано, що «бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-

якій формі (крім випадків, передбачених цим Кодексом) або надавати юридичним 

чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні 

призначення на надання кредитів з бюджету)» [6]. 

Компетенція володіти будівлями  

У п. 2 ст. 70 Закону України «Про вищу освіту» [66] 2014 р. зазначено, що 

«Майно закріплюється за державним або комунальним закладом вищої освіти на 

праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не 

підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без 

згоди засновників закладу вищої освіти та вищого колегіального органу 

самоврядування закладу вищої освіти, крім випадків, передбачених 

законодавством». Іншими словами, ця компетенція закладів вищої освіти обмежена 

у зв’язку із спеціальним статусом майна у користуванні закладу, що не може бути 

предметом застави. 

У п. 4 ст. 80 Закон України «Про освіту» [74] 2017 р. вказано: «Об’єкти та 

майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи 

використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання 

послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних 

із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього 

процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування 

державним нерухомим майном відповідно до законодавства». 

Компетенція встановлювати плату за навчання 
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Згідно із п. 1 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» [66] 2014 р. заклади 

вищої освіти за основним статутним видом діяльності можуть надавати платні 

послуги у сфері вищої освіти фізичним та юридичним особам. 

Порядок надання та порядок визначення вартості платних освітніх послуг для 

здобувачів вищої освіти «встановлюється центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і 

торгівлі, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової, бюджетної, податкової політики» (п. 2 ст. 73 Закону України 

«Про вищу освіту» [66] 2014 р.). 

Розмір плати за весь строк навчання встановлюється закладами вищої освіти 

в національній валюті. Заклад вищої освіти має право змінювати плату за навчання 

«не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції 

за попередній календарний рік» (п. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» [66] 

2014 р.). Іншими словами, особи, які не змогли отримати право навчатися за кошти 

бюджету, можуть навчатися на контрактній основі. Такі фінансові ресурси, що 

отримані закладом є чинником ширшої фінансової автономії. У 2020 році прийнято 

Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання запровадження 

індикативної собівартості» від року № 191 [42], якою затверджено «Порядок 

формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на 

основі індикативної собівартості». Таким чином, визначена Законом України «Про 

вищу освіту» [66] 2014 р. компетенція закладів вищої освіти встановлювати плату 

за навчання, по суті, була обмежена. 

Оцінюючи рівень фінансової автономії закладів вищої освіти України у 

цілому за п’ятьма показниками (термін та тип державного фінансування; 

компетенція (повноваження) зберігати надлишкові кошти; компетенція 

запозичувати кошти; компетенція володіти будівлями; компетенція встановлювати 

плату за навчання), робимо висновок про низький рівень фінансової автономії 

університетів України. 
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5.2. Модель фінансування університетів України та її вплив на 

ефективність діяльності закладів вищої освіти України 

 

Однією із основних реформ у сфері вищої освіти України є реформа 

фінансування закладів вищої освіти, що зумовлено низкою ключових проблем, а 

саме [83]: 

 «недостатній рівень якості вищої освіти;  

 неефективний механізм фінансування системи вищої освіти; неефективність 

системи управління та низька якість менеджменту у закладах вищої освіти; 

низький рівень фінансової автономії закладів вищої освіти;  

 дисбаланс регіонального розподілу державного замовлення за 

спеціальностями;  

 відтік молоді на навчання за кордон». 

Діюча модель фінансування університетів в Україні є моделлю кошторисного 

фінансування на основі основного планового фінансового документу бюджетної 

установи (кошторису): «За кошторисного фінансування враховуються основні, 

базові нормативи, зокрема, співвідношення чисельності викладачів і студентів, 

завдяки якому витрати на заробітну плату викладачів прив’язуються до чисельності 

студентів» [52, c. 218]. 

Відповідно до ст. 71 Закону України «Про вищу освіту» [66] 2014 р. 

«фінансування державних закладів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з 

підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та 

ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень» 

[66]. 

Законом також визначено форми державної цільової підтримки для здобуття 

вищої освіти у вигляді (ст. 44 п. 17) [66]:  

 «повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів;  
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 пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; 

безоплатного забезпечення підручниками;  

 безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та 

комунальних навчальних закладах;  

 безоплатного проживання в гуртожитку;  

 інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Порядок та умови 

надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним 

категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України».  

Така модель містить певні недоліки, зокрема [52, c. 220-221]: 

 «неузгодження механізмів формування і розподілу державного 

замовлення; 

 неврахування різних витрат підготовки фахівців у різних галузях знань (на 

різних освітніх програмах) під час визначення обсягів державного замовлення; 

 неврахування якісних показників освітньої діяльності під час розподілу 

державного замовлення; 

 непрозорий процес планування та розподілу обсягів державного 

замовлення серед університетів, привілейованість окремих ЗВО, які отримують 

підвищений рівень фінансування за спеціальними нормативами, що робить 

систему державного замовлення важко передбачуваною для самих університетів».  

У додатку Б здійснено аналіз ключових показників щодо фінансового 

забезпечення вищої освіти у провідних зарубіжних країнах та їх порівняння з 

аналогічними показниками для України. 

У табл. 5.1. подаємо порівняння ще одного переліку ключових показників, 

що засвідчують рівень охоплення населення вищою освітою та рівень державного 

фінансування вищої освіти у досліджуваних країнах. 
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Таблиця 5.1 

Рівень охоплення населення вищою освітою та рівень державного 

фінансування вищої освіти у досліджуваних країнах за 2012-2017 [433, c. 54; 

214; 434; 473] 

Країни 

Валовий 

коефіцієнт 

охоплення 

населення вищою 

освітою (% 

населення в 

офіційному віці 

вищої освіти) 

2012-2017 

Державні 

видатки на 

освіту, % 

ВВП 

2012-2017 

Державні 

видатки на 

вищу освіту, 

% ВВП 

2012-2016* 

Валовий 

внутрішній 

продукт на 

душу 

населення  

(дол. США 

2011 р. за 

ПКС) 

2017 р., дол. 

США 

Україна 83 5,9 1,9 7894 

Велика Британія 57 5,6 1,4 39753 

Франція 65 5,5 1,2 38606 

Фінляндія 87 7,2 1,9 46735 

Польща 67 4,9 1,2 29922 

Литва 66 4,5 1,9 33314 

Латвія 68 5,3 1,1 28115 

OEСD  68 5,0 1,0 39590 

США 87** 5,0 1,4 54225 
* Розраховано за даними Eurostat та UNESCO Institute for Statistics 

** Примітки: дані за 2010-2015 рр. 
 

 

Дані табл. 5.1 засвідчують, що показник охоплення населення України 

вищою освітою впродовж 2012-2017 рр. становив 83 % проти 57 % у Великій 

Британії, 65 % у Франції, 87% у Фінляндії, 67% у Польщі, 66% у Литві, 68% у Латвії 

та країнах ОЕСD, 87% у США. Проте за показником частки державних видатків у 

ВВП на освіту Україна випереджає розвинені країни за виключенням Фінляндії: у 

2012-2017 рр. в Україні 5,9% проти 5,6% у Великій Британії, 5,5 % у Франції, 7,2% 

у Фінляндії, 4,9% у Польщі, 4,5 % у Литві, 5,3 % у Латвії та 5% у країнах ОЕСD та 

США. Натомість, частка державних видатків на вищу освіту в Україні, виражена у 

відсотках до ВВП відповідає аналогічним показникам розвинених країн або навіть 

перевищує їх: у 2012-2017 рр. в Україні 1,9% проти 1,4% у Великій Британії, 1,2 % 

у Франції, 1,9% у Фінляндії, 1,2% у Польщі, 1,9 % у Литві, 1,1 % у Латвії, 1% у 

країнах ОЕСD та 1,4 % у США. 

Однак, за показником ВВП на душу населення у 2017 р. значення по Україні 

є найнижчим серед аналізованих країн – 7894 дол. США проти 39753 дол. США у 
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Великій Британії, 38606 дол. США у Франції, 46735 дол. США у Фінляндії, 

29922 дол. США у Польщі, 33314 дол. США у Литві, 28115 дол. США у Латвії, 

39590 дол. США у країнах ОЕСD, 54225 дол. США. 

Зазначимо, що в Україні обсяги державних видатків на освіту, в тому числі 

вищу, у відносному вимірі досягли оптимального рівня, і збільшення їх кількісних 

абсолютних показників можливе лише одночасно із зростанням ВВП країни. 

За результатами аналізу видатків Зведеного бюджету України на 

фінансування освіти, у т. ч. вищої, за економічною бюджетною класифікацією у 

2012–2016 рр. маємо такі дані (табл. 5.2, 5.3).  

Таблиця 5.2 

Видатки Зведеного бюджету України на фінансування освіти за економічною 

бюджетною класифікацією у 2012-2016 рр. [55-57] 

Показники Одиниці 

вимірювання 

2015 2016 2017 2018 2019 2015–

2019  

Всього видатків на освіту, 

у тому числі: 

млрд.грн. 114,2 129,4 177,9 210,0 238,8 174,1 

% 100 100 100 100 100 х 

Поточні видатки 
млрд.грн. 108,9 117,9 164,0 194,6 221,8 161,4 

% 95,4 91,1 92,2 92,7 92,9 92,9 

Оплата праці і нарахування 

на заробітну плату 

млрд.грн. 57,8 61,9 97,6 118,9 135,7 94,4 

% 50,6 47,8 54,8 56,6 56,8 53,3 

Використання товарів і 

послуг, з них: 

млрд.грн. 49,1 53,9 60,8 70,8 80,7 63,1 

% 43,0 41,6 34,2 33,7 33,8 37,3 

предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

млрд.грн. 2,7 4,0 4,1 5,7 6,4 4,6 

% 2,4 3,1 2,3 2,7 2,7 2,6 

продукти харчування 
млрд.грн. 5,8 6,5 7,5 8,6 10,0 7,7 

% 5,1 5,0 4,2 4,1 4,1 4,5 

оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 

млрд.грн. 10,1 10,6 11,2 13,0 13,6 11,7 

% 8,8 8,2 6,3 6,2 5,7 7,04 

дослідження і розробки, 

окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм 

млрд.грн. 28,8 30,6 35,0 39,6 45,8 36,0 

% 
25,2 23,6 19,7 18,9 19,2 21,3 

Соціальне забезпечення, з 

них: 

млрд.грн. 2,1 2,1 5,4 4,8 4,7 3,8 

% 1,8 1,6 3,1 2,3 2,0 2,2 
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Продовження табл. 5.2. 

Показники Одиниці 

вимірювання 

2015 2016 2017 2018 2019 2015–

2019  

Стипендії 
млрд.грн. 1,3 1,3 4,5 4,6 4,4 3,2 

% 1,1 1,0 2,5 2,2 1,9 1,7 

Капітальні видатки 
млрд.грн. 5,2 11,5 14,0 15,4 17,0 12,6 

% 4,6 8,9 7,8 7,3 7,1 7,1 

Придбання основного 

капіталу, з них: 

млрд.грн. 3,8 8,0 10,6 12,8 13,7 9,8 

% 3,3 6,1 6,0 6,1 5,7 5,4 

придбання обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

млрд.грн. 1,2 3,5 4,0 6,3 6,9 4,4 

% 
1,0 2,7 2,3 3,0 2,9 2,4 

капітальне будівництво 

(придбання) 

млрд.грн. 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 

% 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

капітальний ремонт млрд.грн. 2,1 3,6 5,2 5,4 5,6 4,4 

% 1,9 2,8 2,9 2,6 2,3 2,5 

 

Як бачимо з табл. 5.2, у складі видатків зведеного бюджету України на 

фінансування освіти поточні видатки у 2019 р. склали 92,9%, капітальні – 7,1%. У 

структурі поточних видатків на освіту більш ніж половину становлять видатки на 

оплату праці та нарахування на заробітну плату: 2015 рік – 50,6%; 2016 рік – 47,8%; 

2017 рік – 54,8%; 2018 рік – 56,6%; 2019 рік – 56,8%. У структурі капітальних 

видатків на освіту найбільшу частку мають видатки на придбання основного 

капіталу – 5,7% у 2019 р., з них придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 2,9%, капітальний ремонт – 2,3%, капітальне будівництво 

(придбання) – 0,2%. Невеликі значення капітальних видатків демонструють 

відсутність можливості у закладів освіти, у т.ч вищої України здійснювати 

своєчасне технічне переоснащення освітньої діяльності. 

Результати аналізу видатків Зведеного бюджету України на фінансування 

вищої освіти у 2010–2016 рр. наведено у табл. 5.3.  
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Таблиця 5.3 

Видатки Зведеного бюджету України на фінансування вищої освіти 

у 2010-2017 рр. [38; 55, с.133-137; 56, с.137-140; 57, с. 77-78] 

 
Показники Од. 

вимір. 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2000–

2018 

Всього видатків 

на освіту, у тому 

числі: 

млрд.грн. 

 
7,1 26,8 79,8 114,2 129,4 177,9 210 106,5 

% 

 
100 100 100 100 100 100 100 х 

вища освіта 

млрд.грн. 

 
2,3 7,9 25 31 35,2 38,8 44,2 26,3 

% 

 
32,4 29,5 31,3 27,1 27,2 21,8 21,0 27,2 

 

Як бачимо з табл. 5.3, у період з 2000 по 2018 рр. спостерігалося зростання 

видатків Зведеного бюджету України на фінансування вищої освіти в абсолютному 

значенні з 2,3 млрд. грн. у 2000 р. до 44,2 млрд. грн. у 2018 р. У структурі видатків 

на фінансування освіти наявне скорочення частки видатків на вищу освіту з 32,4% 

у 2000 р. до 21,0% у 2018 р. З 2010-2018 рр. із Зведеного бюджету України у 

середньому на фінансування вищої освіти спрямовано 27,2%.  

Заклади вищої освіти є важливими суб’єктами відносин у сфері вищої освіти, 

оскільки вони формують пропозиції послуг у сфері вищої освіти. Динаміка 

кількості закладів вищої освіти України подано у табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Кількість закладів вищої освіти впродовж 2010-2020 рр. [37; 40] 

 

Роки 

Показники 
2010/11 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Кількість закладів - 

усього, од 
813 664 659 657 661 652 619 

у т.ч. засновані на 

власності 
       

державній та комунальній 637 520 525 527 533 529 504 

приватній та 

корпоративній 
176 144 134 130 128 123 115 
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Продовження табл. 5.4 

Роки 

Показники 
2010/11 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Кількість закладів ІІІ–

ІV рівня акредитації 

(університети, академії, 

інститути) - усього, од 

330 277 288 287 289 282 281 

у т.ч. засновані на 

власності 
       

державній та комунальній 231 197 208 209 212 209 203 

приватній 99 80 80 78 77 73 78 

 

З табл. 5.4 бачимо, що загальна кількість закладів вищої освіти у 2019-20 н.р. 

у порівнянні із 2010-11 н.р. зменшилась на 194 одиниці або на 24% і склала 619 од. 

Кількість закладів вищої освіти (університети, академії, інститути) за аналізований 

період також зменшилась на 49 одиниць або майже на 15% і склала 281 од. 

Розподіл закладів вищої освіти (університети, академії, інститути) за 

формами власності у 2019/20 н.р. характеризується такими показниками: 72,2% 

(203 од.) – державної та комунальної власності, 27,8% (78 од.) – приватної 

власності. Як свідчать дані, переважна більшість закладів вищої освіти 

(університети, академії, інститути) перебуває у державній та комунальній 

власності. Спостерігаємо тенденцію скорочення кількості закладів вищої освіти 

(університети, академії, інститути) як державної та комунальної (на 12% або на 28 

од.) так і приватної власності (на 21% або на 21 од.). 

Суб’єктами, що формують попит на послуги у сфері вищої освіти є здобувачі 

вищої освіти. Динаміка кількості споживачів послуг у сфері вищої освіти у 2010-

2016 роках в Україні представлена у табл. 5.5 
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Таблиця 5.5 

Кількість здобувачів вищої освіти впродовж 2010-2019 рр., осіб [37; 39, с.6] 

Рівні освіти 

за МСКО 

назва 

Кількість здобувачів вищої освіти за міжнародною стандартною 

класифікацією освіти МСКО 2011 
Відхилення 

2010/11
2 

2012/132 2013/142 2014/153 2015/163 2016/17 2017/18 2018/19 Абсол. Віднос. 

Короткий 

цикл вищої 

освіти 

(МСКО 5) 

566194 571228 567013 452292 427471 408732 398721 383710 -182484 68 

Бакалаврат 
або його 

еквівалент 

(МСКО 6) 

1433590 1153791 1072194 890277 855683 800450 774076 746330 -687260 52 

Магістратура 

або її 

еквівалент 

(МСКО 7) 

491504 445122 413471 346657 322116 377572 365768 392210 -99294 80 

Докторантур

а або її 

еквівалент 

(МСКО 8) 

36214 35454 33313 30031 30308 27755 26432 23974 -12240 66 

Усього 2527502 2205595 2085991 1719257 1635578 1614509 1564997 1546224 -981278 61 

2 Включаючи учнів, слухачів та студентів навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

3 Без урахування учнів, слухачів та студентів навчальних закладів тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

Данні кількості споживачів послуг вищої освіти у 2010-2019 роках 

характеризують процеси зменшення як їх абсолютної кількості за усіма рівнями 

вищої освіти, так і відповідно попиту на зазначені послуги. Так, загальна кількість 

зменшилась на 981,3 тис. осіб, або на 61%, при цьому слід зазначити, що зменшення 

відбулося за усіма рівнями МСКО: МСКО 5 – на 68%; МСКО 6 – на 52%; МСКО 7 

– на 80%; МСКО 8 – на 66%. Головною причиною зазначеного зменшення є 

демографічні процеси, які відбуваються в українському суспільстві. 

Спостерігаємо на тлі високого рівня освіченості населення та доступу до 

освіти недостатній рівень ВВП на душу населення [33, c. 75]. Це засвідчує 

існування в Україні суттєвого дисбалансу, тобто високий освітній рівень населення 

України не забезпечує їй адекватних економічних вигід та підтверджує 

невідповідність діючої моделі економічної діяльності вищої освіти 

концептуальним засадам ринкової економіки та потребує зміни пріоритетів для 

підвищення ефективності державних витрат на вищу освіту без суттєвого 

збільшення їх частки в консолідованому бюджеті держави [33, c. 75]. 
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [66] 2014 року 

запроваджено рейтинговий підхід для реалізації принципу «гроші слідують за 

студентом». У ст. 44 п.1. цього Закону вказано, що: «Прийом на навчання до 

закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затверджених центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». 

Під час вступної кампанії формується рейтинговий список вступників за 

кожною спеціальністю в цілому по країні. У ст. 44 цього Закону відмічено, що: 

«Рейтинговий список вступників формується на основі конкурсного бала за 

кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту 

за рахунок коштів державного бюджету». Абітурієнти вказують напрями, на які 

бажають вступити, та заклади вищої освіти у порядку пріоритетності.  

У ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» [66] 2014 року також міститься 

положення щодо прийому вступників, а саме: «Прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, ступеня фахового молодшого бакалавра … здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі 

вищої освіти з предметів (дисциплін), з яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів». «Прийом на основі ступеня бакалавра на 

навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних 

випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти або творчих 

конкурсів …. [66]. 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання формуються 

загальнонаціональні рейтинги для кожного напряму. В рамках цього рейтингу між 

абітурієнтами розподіляється право вчитись за бюджетні кошти. Вступники, які 

отримали право навчатися за кошти державного бюджету, розподіляються в 

порядку черговості згідно з цим рейтингом серед закладів, які здійснюють 

підготовку фахівців за обраною спеціальністю, згідно з виставленими вступниками 

пріоритетами та правилами прийому. 
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Постановою Кабінету Міністрів України «Про розподіл видатків державного 

бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та 

міжнародної діяльності» від 24 грудня 2019 р. № 1146 [76] було затверджено 

формулу розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами 

вищої освіти. Згідно із п. 3. «Обсяг видатків споживання загального фонду 

державного бюджету на відповідний рік відповідному державному 

замовнику містить консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами 

вищої освіти державної (ФД) та приватної (ФП) форми власності здобувачів вищої 

освіти та для забезпечення відповідно до законодавства соціальних виплат та інших 

витрат (ФС)». 

У п. 6 цієї Постанови зазначено, що «Консолідований обсяг фінансування для 

підготовки закладами вищої освіти державної форми власності здобувачів вищої 

освіти на умовах державного замовлення (ФД) розраховується за такою формулою: 

ФД = Ф – ФС – ФП,  

де Ф – обсяг видатків споживання загального фонду державного бюджету, 

передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік 

відповідному державному замовнику; 

ФС – консолідований обсяг фінансування для забезпечення відповідно до 

законодавства соціальних виплат та інших витрат ; 

ФП – консолідований обсяг фінансування для підготовки закладами вищої 

освіти приватної форми власності здобувачів вищої освіти на умовах державного 

замовлення (ФП). 

ФД = ФДС + ФДП + Р, 

де ФДС – обсяг фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти; 

ФДП – обсяг фінансування, що надається залежно від показників діяльності 

закладів вищої освіти; 

Р – резерв» [76]. 

У п. 13 цієї Постанови вказано, що «Державний замовник розраховує обсяг 

фінансування, що надається залежно від показників діяльності закладів вищої 

освіти (ФДП) на відповідний рік для закладів вищої освіти державної форми 
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власності, що належать до сфери його управління, як різницю між консолідованим 

обсягом фінансування для підготовки закладами вищої освіти державної форми 

власності здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення (ФД) та 

обсягом фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти (ФДС) і 

резервом (Р) за такою формулою: 

ФДП = ФД – ФДС – Р» [76]. 

Під час розрахунку обсягу фінансування закладу вищої освіти державної 

форми власності враховують показники його діяльності. Комплексний показник 

діяльності закладу вищої освіти державної форми власності (Аі) розраховується за 

такою формулою [76]: 

Аі = РКі х Мі х РПі х Ні х МВі х ПВі, 

де РКі - розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються на 

умовах державного замовлення; 

Мі - показник масштабу діяльності; 

РПі - показник регіональної підтримки; 

Ні - показник наукової діяльності; 

МВі - показник міжнародного визнання; 

ПВі - показник працевлаштування випускників. 

Таким чином, обсяг державного фінансування університетів визначається 

обсягом державного фінансування попереднього року на основі врахування вище 

зазначених показників його діяльності [76]: 

розрахунковий контингент здобувачів вищої освіти, які навчаються на 

умовах державного замовлення; 

масштабу діяльності (більші заклади за контингентом осіб , які навчаються 

на умовах державного замовлення, отримують більший обсяг фінансування); 

наукової діяльності (обсяг надходжень до спеціального фонду за 

результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами міжнародного 

співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за 

господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг на одного 
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науково-педагогічного працівника за основним місцем роботи (ОНПi) у середньому 

за попередні три календарні роки); 

регіональної підтримки (заклади, що розташовані у Харкові або Львові, або 

інших містах, крім Києва, одержать більший обсяг фінансування);  

міжнародного визнання – для університету, порядковий номер якого в 

одному з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher 

Education World University Rankings або Academic Ranking of World Universities - 

World Top 500 Universities не перевищує 1000 (без поділу на факультети, 

спеціальності тощо) передбачено більший обсяг фінансування; 

працевлаштування випускників. 

Важливо підкреслити, що Формулою передбачено мінімальний та 

максимальний рівень фінансування освітньої діяльності відносно попереднього 

року, що встановлюються окремо для закладів вищої освіти та їх відокремлених 

структурних підрозділів для захисту від різкої зміни обсягів фінансування. Окрім 

того, передбачено зменшення обсягу фінансування закладу вищої освіти за рахунок 

видатків споживання загального фонду державного бюджету до 15% його річного 

обсягу у випадку [76]: 

неподання закладом вищої освіти достовірної інформації; 

порушення порядку та / або строків подання, розгляду і затвердження 

кошторисів; 

включення недостовірних та / або неперевірених даних до звітів з фінансово-

господарської діяльності закладу вищої освіти, порушення порядку та / або строків 

подання таких звітів; 

порушення встановлених вимог, порядку, повноти та/або строків, що 

стосуються ведення бухгалтерського обліку, складення звітності про виконання 

бюджетів, подання фінансової і бюджетної звітності. 

Ще однією новацією формули є можливість збільшити фінансування 

підготовки здобувачів вищої освіти за окремими спеціальностями, такими як 

музичне мистецтво, охорона здоров’я, архітектура та будівництво, що є 

високовитратними та мають вузьку спеціалізацію. 
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Зауважимо, що для закладів вищої освіти України державної форми 

власності, що отримують фінансування на підставі формули, не поширюється дія 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1134 «Про 

затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів 

(ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, 

інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного 

працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих 

навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» [68] і 

«Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного 

кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта», затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 346 [67]. Ця зміна 

розширює можливості закладів вищої освіти і передбачає, що обсяг фінансування 

університету не залежить від щорічного набору студентів, коли кількість 

викладачів залежить від кількості студентів. 

Позитивним аспектом формули є наявність контингенту здобувачів вищої 

освіти в основі розрахунку, що є основною витратної складовою у сфері вищої 

освіти. 

Згідно із Формулою заклад вищої освіти приватної форми власності має 

право отримувати фінансування для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах 

державного замовлення. Однак, даний механізм перебуває у стані розроблення. 

Такий підхід до розподілу обсягу державного фінансування має на меті 

забезпечити «рівні умови для закладів вищої освіти, за яких сильніші заклади 

будуть отримувати більше фінансування» [53]. 

Зазначимо, що існують недоліки підходу формульного фінансування закладів 

вищої освіти України. Дослідники виявили, що формули «можуть зберігати 

нерівності у фінансуванні, які існували до появи формули, за умови, що формули 

ґрунтовані на історичних показниках витрат (минулих років)» [344, с. 29].  

Додатково підкреслимо, що включення у формулу фінансування вище 

вказаних показників показників масштабу діяльності, наукової діяльності, 

регіональної підтримки, міжнародного визнання, працевлаштування випускників, 
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що є орієнтованими на результати діяльності закладів вищої освіти ускладнює 

формулу в частині її розрахунку. Важливим є підбір і включення показників у 

формулу і подальше врахування впливу зміни цих показників на діяльність 

університетів.  

Вище описані характеристики, притаманні сучасній моделі фінансування 

закладів вищої освіти України, засвідчують перехід від моделі «Постатейне 

фінансування (на історичній основі)» до моделі «Фінансування на історичній 

основі та на основі результатів діяльності за формулою», що у свою чергу, є 

свідченням розширення фінансової автономії університетів України. 

Водночас дискусійними моментами розробленої формули є такі: 

використання низки абсолютних показників для визначення показників діяльності 

закладів вищої освіти; ризик внесення нових змін у формулу відповідно до нових 

умов застосування показника масштабності закладу вищої освіти, що 

опосередковано засвідчує якість послуг у сфері вищої освіти.  

 

5.3. Розширення фінансової автономії університетів України: сценарії та 

практичні рекомендації 

 

Недостатній рівень готовності системи вищої освіти України до ефективної 

реалізації розширення університетської фінансової автономії на політичному та 

управлінському рівнях спричинений відсутністю чіткої та послідовної державної 

політики щодо реалізації цього завдання у сфері вищої освіти. Також наявна 

неузгодженість законодавчих норм, фрагментарність інструментів розширення 

фінансової автономії та суперечливий характер їх застосування (формула 

розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої 

освіти, запровадження мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої 

освіти на основі індикативної собівартості).  

Вище зазначене потребує застосування концептуальних підходів та 

практичних рекомендацій задля зростання рівня готовності системи вищої освіти 
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України і розроблення відповідної державної політики щодо розширення 

університетської фінансової автономії. 

Відображення змісту концептуальних рамок на сферу вищої освіти України 

продемонструємо через визначення характеристик, які притаманні Україні (табл. 

5.6., виділено жирним). 

Таблиця 5.6 

Концептуальні рамки, що визначають / обмежують рівень фінансової 

автономії закладів вищої освіти України  

Моделі державного управління 

Моделі  

державного 

управління 

Виміри 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Відносини 
Покірність, 

слухняність 
Санкціонування Повноваження 

Відповідальність Політиками 
Замовниками, 

клієнтами 

Громадянами та 

стейкхолдерами 

Принципи 
Згода з правилами 

та інструкціями 

Ефективність, 

результативність 

Підзвітність, 

відповідальність, 

прозорість і 

Критерії успіху Наслідки Результати Процес 

Атрибути Неупередженість Професіоналізм 
Відповідальність, 

відповідність 

 

Пара «Модель державного управління – Специфіка управління галуззю, 

інституцією» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Специфіка 

управління 

галуззю, 

інституцією 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Контингент  Однорідний Роз’єднаний Різнорідний 

Потреби, 

проблеми  

Прямі, визначені 

професіоналами 

Очікувані, 

визначені ринком 

Складні, нестійкі з 

нахилом до ризику 

Стратегія  

Державна та 

розроблена 

централізовано 

Ринкова та 

зорієнтована на 

клієнта 

Сформована 

громадянським 

суспільством 

Управління через  Ієрархії Ринки 
Мережі та 

партнерства 
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Продовження табл. 5.6. 

Пара «Модель державного управління – Роль держави в управлінні вищою 

освітою» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний менеджмент Ефективне 

врядування 

Роль держави в 

управлінні 

вищою освітою 

Контролер Регулятор 
Фасилітатор 

мережі 

 

Пара «Модель державного управління – Врядування у вищій освіті» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний менеджмент Ефективне 

врядування 

Типи врядування 

у вищій освіті 

Інерційне   

 Колегіальне 

Ієрархічне  

 Розподілене 

 

Пара «Модель державного управління – Моделі сучасних університетів» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний менеджмент Ефективне 

врядування 

Моделі сучасних 

університетів (за 

I. McNay) 

Бюрократія  

 Корпорація  

 Колегіум 

  Підприємство 

 

Пара «Модель державного управління – Парадигма соціального розвитку» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний менеджмент Ефективне 

врядування 

Парадигми 

соціального 

розвитку 

Патерналістська 

держава 
Ринкова економіка 

Соціальна 

відповідальність 
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Продовження табл. 5.6. 

Пара «Модель державного управління – Рівень фінансової автономії 

університету» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний менеджмент Ефективне 

врядування 

Рівень 

фінансової 

автономії 

університету 

Низький Середній Високий 

 

Пара «Модель державного управління – Ефективність діяльності» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Ефективність 

діяльності 

Державне 

адміністрування 

Державний менеджмент Ефективне 

врядування 

Підхід 

Ресурсний 

(мінімізація 

витрат) 

Ціннісний / результативний 

  
Соціальний 

вплив 

Характер 

прийняття 

рішень 

Раціоналістичний 
Практичний (економічність, 

результативність) 

 

Пара «Модель державного управління – Підходи до фінансування» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне врядування 

Підходи до 

фінансування 

Фінансування на історичній основі 

та на основі результатів діяльності 

за формулою 

 

 
Фінансування тільки за формулою на основі 

показників  

  
Фінансування на основі 

контрактів 
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Продовження табл. 5.6. 

Пара «Модель державного управління – Механізми та інструменти 

розширення фінансової автономії університетів» 

 

Моделі  

державного 

управління 

Механізми та 

інструменти 

розширення 

фінансової автономії 

університетів 

Державне 

адміністрування 

Державний 

менеджмент 

Ефективне 

врядування 

Регулювання: 

правовий статус 

Бюджетна установа 
Публічна інституція / 

організація 
 

 

Корпорація (публічна, приватна) 

Некомерційна / неприбуткова 

організація 

Тип / способи 

розподілу 

фінансування 

Постатейний 

бюджет (Кошторис) 
Блоковий грант 

Форми фінансування 

Пряме (бюджетне / 

державне 

замовлення) 

Пряме (бюджетне, проектне, результат-

орієнтоване, цільове) 

Непряме (ваучерне, кредитне, грантова та стипендіальна 

підтримка) 

Підзвітність Контроль Нагляд Моніторинг 

 

Враховуючи вище зазначене робимо висновок, що рівень фінансової 

автономії визначають / обмежують такі чинники як:  

 модель державного адміністрування та ієрархічного врядування;  

 часткове запровадження окремих положень державного менеджменту та 

інерційного врядування, за яких держава виконує контролюючу функцію в 

управлінні вищої освітою;  

 домінування патерналізму держави із частковою орієнтацією на ринкові 

механізми; бюрократична модель університетів, що діють у статусі 

бюджетна установа;  

 низький рівень фінансової автономії університетів;  
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 фінансування на історичній основі та на основі результатів діяльності за 

формулою;  

 домінування цілі мінімізації витрат для забезпечення ефективності діяльності 

університетів. 

Таким чином, застосування визначених та обґрунтованих нами 

концептуальних рамок розширення фінансової автономії університетів для аналізу 

стану фінансування вищої освіти України дозволило виявити ключові 

характеристики цього процесу. 

Застосування розроблених нами підходів до розширення фінансової 

автономії університетів через призму матриць: «Рівень фінансової автономії 

університетів – Рівень впливу університету на соціальний розвиток» та «Рівень 

фінансової автономії університетів – Рівень ресурсного забезпечення» до системи 

вищої освіти України, у свою чергу, відображає наступний перелік характеристик 

важливих для аналізу ситуації щодо фінансової автономії університетів (рис. 5.1, 

5.2, виділено жирним). 

 



374 

 
 

Рис. 5.1. Матриця «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

впливу університету на соціальний розвиток» 

 

Низький Високий  

Рівень фінансової автономії університету 

Рівень впливу університету на соціальний розвиток 

Високий  

Низький   

Державний менеджмент 

Держава-контролер 

Ієрархічне врядування 

Колегіальна модель 

Ринок 

Фінансування на основі 

результатів діяльності за 

формулою 

Ресурсна ефективність 

Контроль / Нагляд 

Ефективне врядування 

Держава-фасилітатор мережі 

Розподілене врядування 

Соціально-відповідальний 

університет 

Фінансування на основі контрактів 

(інноваційно-/профільно-

орієнтоване фінансування) 

Результативна ефективність 

Соціальний вплив 

Моніторинг 

Державний менеджмент 

Держава-регулятор 
Колегіальне врядування 
Підприємницька модель 

Ринок 

Фінансування тільки за формулою 

на основі показників 
Ціннісна / результативна 

ефективність 

Нагляд 

Державне адміністрування 

Держава-контролер 
Інерційне врядування 
Бюрократична модель 

Патерналізм 

Постатейне фінансування 

Ресурсна ефективність 

Контроль  
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Рис. 5.2. Матриця «Рівень фінансової автономії університетів – Рівень 

ресурсного забезпечення» 

 

Як результат, на основі розроблених теоретичних основ та аналізу поточного 

стану запропоновано можливі сценарії розширення фінансової автономії 

університетів в Україні за критеріями–парами: «Рівень фінансової автономії 

університету – Рівень ресурсного забезпечення» та «Рівень фінансової автономії 

університету – Рівень впливу на розвиток суспільства». 

Перший сценарій передбачає поєднання низького рівня фінансової автономії 

університету та низьких рівнів ресурсного забезпечення і впливу університету на 

соціальний розвиток. За цих умов розширення фінансової автономії університетів 

обумовлено специфікою моделі державного адміністрування та інерційного 

врядування, за яких держава виконує контролюючу роль в управлінні вищої 

освітою. Фінансування вищої освіти ґрунтується на підході постатейного 

фінансування на історичній основі. Університети функціонують на основі 

бюрократичної моделі у статусі бюджетна установа. Ключовою ціллю 

Низький Високий  

Рівень фінансової автономії університету 

Рівень ресурсного забезпечення 

Високий  

Низький   

Державне адміністрування 
Держава-контролер 

Колегіальне врядування  
Бюрократична модель 

Патерналізм 

Фінансування на історичній 

основі та на основі результатів 

діяльності за формулою 

Ресурсна ефективність 

Контроль / Нагляд 

Ефективне врядування 

Держава-фасилітатор мережі 

Розподілене врядування 

Підприємницький університет 

Фінансування на основі контрактів 

Ціннісна / результативна 

ефективність 

Ринковий / Соціальний вплив 

Моніторинг 

Державний менеджмент 
Держава-регулятор 

Ієрархічне врядування 
Колегіальна модель 

Ринок 

Фінансування тільки за формулою 

на основі показників 
Ціннісна / результативна 

ефективність 

Нагляд 

Державне адміністрування 

Держава-контролер 

Інерційне врядування 

Бюрократична модель 

Патерналізм 

Постатейне фінансування 

Ресурсна ефективність 

Контроль  
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ефективності у сфері вищої освіти є мінімізація витрат. У межах даного сценарію 

розширення фінансової автономії університету відбувається за рахунок зміни 

параметрів: терміну і типу державного фінансування.  

Другий сценарій передбачає поєднання низького рівня фінансової автономії 

університету та високих рівнів ресурсного забезпечення і впливу університету на 

соціальний розвиток. За цих умов розширення фінансової автономії університетів 

обумовлено специфікою моделей державного адміністрування та інерційного 

врядування або державного менеджменту та ієрархічного врядування, за яких 

держава виконує контролюючу роль в управлінні вищої освітою. Фінансування 

вищої освіти здійснюється за підходом «фінансування на історичній основі та на 

основі результатів діяльності за формулою». Університети функціонують на основі 

бюрократичної або колегіальної моделі у статусі публічна інституція / організація. 

Ключовою ціллю ефективності у сфері вищої освіти є мінімізація витрат. У межах 

даного сценарію розширення фінансової автономії університету відбувається за 

рахунок зміни параметрів: термін і тип державного фінансування; компетенція 

(повноваження) зберігати надлишкові кошти; компетенція запозичувати кошти.  

Третій сценарій передбачає поєднання високого рівня фінансової автономії 

університету та низьких рівнів ресурсного забезпечення і впливу університету на 

соціальний розвиток. За цих умов розширення фінансової автономії університетів 

обумовлено специфікою моделі державного менеджменту і колегіального та 

ієрархічного врядування, за якої держава виконує регулюючу роль в управлінні 

вищої освітою. Фінансування вищої освіти ґрунтується на підході «тільки за 

формулою на основі показників». Університети функціонують на основі 

колегіальної / підприємницької моделі у статусі публічна інституція / організація, 

публічна корпорація, некомерційна / неприбуткова організація. Ключовою ціллю 

ефективності у сфері вищої освіти є акцентування на результатах діяльності в 

умовах зростання підзвітності перед основними стейкхолдерами. У межах даного 

сценарію розширення фінансової автономії університету відбувається за рахунок 

зміни параметрів: термін і тип державного фінансування; компетенція 
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(повноваження) зберігати надлишкові кошти; компетенція запозичувати кошти; 

компетенція володіти будівлями.  

Четвертий сценарій передбачає поєднання високого рівня фінансової 

автономії університету та високих рівнів ресурсного забезпечення і впливу 

університету на соціальний розвиток. За цих умов розширення фінансової 

автономії університетів обумовлено специфікою моделі ефективного врядування, 

за якої держава виконує функцію моніторингу та роль фасилітатора мережі 

закладів вищої освіти. Фінансування вищої освіти ґрунтується на підході 

«фінансування на основі контрактів» на основі показників ключових результатів за 

видами діяльності та цільових показників, що визначені відповідно до профілів / 

проектів. Функціонування університетів здійснюється на основі моделі соціальної 

відповідальності у статусі корпорація, некомерційна / неприбуткова організація. 

Ключовою ціллю ефективності у сфері вищої освіти є акцентування на ринковому 

/ соціальному впливі та результатах діяльності університету. У межах даного 

сценарію розширення фінансової автономії університету відбувається за рахунок 

зміни параметрів: термін і тип державного фінансування; компетенція 

(повноваження) зберігати надлишкові кошти; компетенція запозичувати кошти; 

компетенція володіти будівлями; компетенція встановлювати плату за навчання.  

Встановлено, що на даний момент у системі вищої освіти України 

проявляється тенденція до переходу від сценарію 1 «Низький рівень фінансової 

автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень 

впливу університету на соціальний розвиток» до сценарію 3 «Високий рівень 

фінансової автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / 

Низький рівень впливу університету на соціальний розвиток», але сценарій 1 

«Низький рівень фінансової автономії університету – Низький рівень ресурсного 

забезпечення / Низький рівень впливу університету на соціальний розвиток» поки 

залишається домінуючим. Посилення зазначеної тенденції визначається нами як 

необхідна умова для подальшого розвитку. Це потребує відповідних зусиль та дій 

на національному та інституційному рівнях у політичному та управлінському 

контекстах. Водночас, необхідно підкреслити, що сценарій 3 «Високий рівень 
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фінансової автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / 

Низький рівень впливу університету на соціальний розвиток» є передумовою для 

переходу до сценарію 4 «Високий рівень фінансової автономії університету – 

Високий рівень ресурсного забезпечення / Високий рівень впливу університету на 

соціальний розвиток», що вбачається найбільш перспективним. 

Враховуючи вище зазначене, практичні рекомендації щодо розширення 

фінансової автономії університетів України полягають у наступному: 

1. Розробити Концепцію розширення фінансової автономії університетів 

України, забезпечивши її кореляцію із Стратегією розвитку вищої освіти України 

та її підтримкою з боку університетської спільноти. 

У зв’язку із наявною суперечністю між актуалізацією процесу розширення 

фінансової автономії закладів вищої освіти України як одного із ключових 

пріоритетів реформування у світлі інтеграції до Європейського простору вищої 

освіти та відсутністю чіткої та послідовної державної політики щодо реалізації 

зазначених вище пріоритетів, узгодженої з ключовими стейкхолдерами, доцільним 

є розроблення такої концепції у формі стратегічного документу – політичної 

пропозиції. 

Доцільним є узгодження нормативно-правового забезпечення, зокрема:  

 унормувати терміні та їх визначення, зокрема поняття «фінансова автономія 

закладу вищої освіти (університету)»;  

 внести зміни у законодавчі акти в частині зміни правового статусу 

університетів з бюджетних установ на юридичні особи публічного права, що є 

некомерційними організаціями без мети отримання прибутку. Це може бути 

реалізовано шляхом прийняття окремого закону щодо університетів як державних 

та комунальних некомерційних організацій або внесення змін в існуючі 

законодавчі акти. Такі зміни мають враховувати, що університети засновані 

державою, використовують державну власність на правах управління, а не 

господарського відання, є автономними в організаційній, академічній, кадровій та 

фінансовій сфері, управління фінансами; 
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 розробити національну стратегію розвитку вищої освіти та закладів вищої 

освіти, що містить державні та інституційні пріоритети, цілі системи вищої освіти 

та моніторинг процесу досягнення цих цілей; 

 розробити стратегічні плани розвитку університетів на перспективу для 

досягнення національних цілей у регіональному та інституційному контексті; 

 запровадити відповідні механізми підзвітності для університетів. 

2. Обрати та обґрунтувати оптимальну для реалізації модель та підходи до 

фінансування закладів вищої освіти та здійснити відповідні зміни для їх 

легітимізації. 

Важливим стає запровадження інструментів непрямого фінансування 

закладів вищої освіти. Зокрема, укладання контрактів за результатами діяльності 

між університетом та профільним міністерством, що містять цілі і планові (цільові) 

показники діяльності закладів вищої освіти та ресурси, необхідні для їх здійснення. 

Цільові показники підлягають узгодженню у процесі переговорів між профільним 

міністерством та університетами і фіксуються в цій угоді. Це забезпечує непряме 

фінансування закладів вищої освіти та сприяє підвищенню конкуренції між 

закладами вищої освіти та якості вищої освіти. 

Зазначимо, що укладання такого контракту, ще не є запорукою успіху. 

Визначальним є його відповідний формат. Потенційні ризики і можливі 

рекомендації щодо контрактів представлено у табл. 5.7. 
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Таблиця 5.7 

Ризики та рекомендації під час укладання контрактів [477, c. 82-83] 

Ризики Рекомендації 

За присутності всіх видів діяльності у 

контракті, наявна відсутність реальних 

пріоритетів 

У контракті мають бути визначені 2-4 

пріоритети 

У контракті зазначено результати діяльності 

закладу, замість опису амбітних цілей 

На рівні міністерства мають бути визначені 

загальні цілі, але надано право закладам вищої 

освіти обрати важливі для них цілі з 

обґрунтуванням такого вибору 

У контракті цілі описані не точно або 

виконання певних дій використовується як 

критерій успіху (таким чином, повертаючись 

до орієнтації на вхідні дані) 

Цілі мають бути кількісно визначені та 

конкретизовані. 

Види діяльності можуть бути зазначені в 

контракті, але їх виконання не повинно бути 

критерієм успіху 

У контракті наявна певна негнучкість, 

оскільки цілі встановлюються на 

довгостроковий період і відсутня періодична 

рефлексія щодо цілей  

Необхідні щорічні дискусії за контрактами, 

навіть, якщо вони укладені на довгостроковий 

період. 

Цілі мають підлягати постійному 

корегуванню у відповідь на зовнішні виклики 

Якщо орієнтація на результативність 

пов’язана з єдиними стандартними 

показниками, такий підхід часто не 

приймається закладами вищої освіти із 

специфічними профілями 

Доцільним є використання різних показників 

ефективності для різних університетів, що 

враховують особливості їх профілів 

Не виключенням є ситуація, коли міністерство 

використовує контракти у якості інструменту 

впливу на університети з метою керувати 

певними процесами  

Загальним правилом у контрактних 

відносинах має бути заборона міністерству 

пропонувати конкретні дії університетам, 

лише визначати загальні цілі 

 

При укладанні контрактів необхідно враховувати наступне [477, c. 83-84]: 

 для забезпечення прозорості, усі документи повинні бути оприлюднені; 

 зміст / контекст контракту має бути орієнтованим на результати; 

 вимірювані цілі мають бути чіткими; у відповідності із цим має бути 

прийнято рішення щодо використання якісних чи кількісних показників, їх 

важливості і значущості; 

 визначені обов’язки звітності та контролю; 

 часовий горизонт повинен охоплювати близько двох років з метою 

встановлення довіри з обох сторін; 

 чітко визначені фінансові стимули та санкції; 
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 переговорний процес повинен поєднувати елементи підходів згори – вниз 

і знизу – вгору; 

 слід зафіксувати у контракті відповідні показники для університетів з 

урахуванням специфіки їх профілів. 

Важливим є забезпечення взаємозв’язку контрактів з процесом розроблення 

стратегії. Процес починається з проектів планів розвитку, розроблених 

підрозділами університету, що спрямовуються для узагальнення Радою 

університету. Це є основою для визначення політичних пріоритетів уряду. На 

основі визначених пріоритетів формуються рекомендації щодо укладання 

контрактів, які визначають остаточні плани розвитку [477, c. 84]. 

За цих умов, критичним стає забезпечення зв’язку між фінансуванням за 

результатами та стратегічним менеджментом, що передбачає наступне: без 

моніторингу ефективності стратегії відсутня цільова спрямованість, а без стратегій 

фінансового стимулювання недостатньою буде ефективність. 

Нагальними є зміни в моделі державного фінансування у частині способу 

розподілу фінансових ресурсів, наприклад, перехід від постатейного розподілу 

фінансування університетів до блок-грантового або зміни зміну параметрів в межах 

існуючої моделі в частині включення нових або збільшення вагомості 

результативних показників замість витратних у формулах фінансування. 

Критеріями / принципами належної моделі фінансування мають бути такі: 

стратегічна орієнтація, орінтація на стимули, стійкість, легітимізація, автономія та 

гнучкість, практична реалізація, врахування методологічних стандартів, 

узгодженість фінансування та управлінських підходів. 

З метою забезпечення ефективності, стабільності та якості можна 

використати підхід до фінансування, що забезпечує поєднання стабільності та 

результативності. Фінансування стабільності має бути спрямоване на університети 

і спеціальності, що мають пріоритетне значення для держави. Результат-

орієнтоване фінансування (наприклад, формула фінансування, що враховує 

результативні показники кількості одержаних кредитів ECTS, присуджених 

ступенів і можливостей працевлаштування випускників, що зафіксовані у 
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контрактах про результати діяльності) може використовуватися для розподілу 

фінансування за освітніми програмами (у відповідності до вимог акредитації).  

Відмітимо, що на відміну від результат-орієнтованого фінансування за 

формулою, яка є однаковою для закладів, угоди (performance agreements) мають 

індивідуальний характер, передбачають фінансові стимули для підвищення 

результативності закладу за досягнення визначених цілей та показників.  

З досвіду провідних зарубіжних країн найбільш ефективними інструментами 

розподілу фінансування для забезпечення якості є: competitive funds (конкурентні 

фонди); merit-based scholarships – фінансування на основі академічної успішності 

(досягнень) студента, різновидами яких є: стипендії на покриття оплати навчання / 

проживання або стипендії, що поєднують оплату навчання і проживання [394]. 

Для реалізації пріоритетів у сфері вищої освіти – Priority-based funding 

formulas (формули фінансування на основі пріоритетів); Competitive funds (з 

урахуванням пріоритетів); Supply-side vouchers (ваучери із сторони пропозиції); 

Student loans (студентські кредити). Priority-based funding formulas відображають 

національні та регіональні пріоритети, наприклад потреби ринку праці, і 

передбачають розподіл фінансування на основі кількості місць у пріоритетних 

галузях знань у поєднанні із низькою оплатою навчання (tuition fees) з метою 

активізації попиту студентів. Supply-side vouchers – фінансування надходить до 

інституції на основі кількості місць у пріоритетних галузях знань. Student loans – 

студентські кредити у пріоритетних галузях знань, без обов’язку повернення за 

умови працевлаштування за профілем або на державній службі [394]. 

Для зменшення витрат з метою економії ресурсів найбільш ефективними 

інструментами розподілу фінансування є: funding formulas based on normative costs 

– формули фінансування на основі середніх витрат на одного студента або 

нормативних витрат (використовуючи показник кількості студентів на викладача) 

[394]. Використання формул на основі фактичних витрат, може спонукати 

неефективні заклади витрачати більше або обмежувати зарахування студентів, щоб 

збільшити витрати на одного студента; забезпечення allocative efficiency 

(ефективність розподілу ресурсів) – виділення більшої частки державних 



383 

фінансових ресурсів на заклади, що мають низькі витрати у розрахунку на одного 

студента; performance-based allocation mechanisms (механізми розподілу за 

результатами діяльності) у формі performance contracts, якщо у них зазначено 

досягнення мети зниження витрат; demand-side vouchers (ваучери із сторони 

попиту), перевагою яких є те, що вони мають на меті запровадження більшої 

конкуренції серед закладів, тим самим підвищуючи ефективність системи вищої 

освіти, стимулюючи заклади конкурувати за студентів [394]. 

Для забезпечення цілі підтримання або збільшення кількості завершених 

освітніх програм або присуджених ступенів використовують Supply-side vouchers, 

за якими фінансування надається на основі розрахунку за output-based formula 

(формула за результатами діяльності), показниками якої є кількості завершених 

освітніх програм або присуджених ступенів [394]. 

Нагальним є запровадження системи бухгалтерського обліку, що дозволить 

здійснювати розрахунок вартості послуг у сфері вищої освіти. Послуга у сфері 

вищої освіти повинна мати вартісний вираз, тобто ціну, яку сплачує замовник 

(органи державної влади, місцевого самоврядування, господарські організації, 

громадські організації, громадяни України). У бюджетних установах при 

розрахунку собівартості послуг у сфері освіти застосовується показник витрат на 

одного студента, а вартість не розраховують. При визначенні собівартості послуг у 

сфері вищої освіти потрібно враховувати амортизаційні відрахування, які мають 

стати одним з головних джерел розвитку закладів вищої освіти як. Однак, труднощі 

пов’язані з тим, що амортизаційні відрахування не включають до розрахунку ціни 

послуг у сфері вищої освіти, що не дає змоги закладам вищої освіти створити 

джерело відновлення та підвищити ефективність економічної діяльності. 

Врахування витрат з амортизації основних активів у ціні послуг у сфері вищої 

освіти сприятиме створенню фінансових резервів, які заклади вищої освіти можуть 

використовувати для інвестування в оновлення активів для підвищення 

ефективності свої діяльності.  
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3. Розробити та реалізувати за участі відповідних стейкхолдерів систему 

заходів для підвищення інституційної спроможності / компетентності закладів 

вищої освіти України щодо реалізації фінансової автономії університетів. 

Необхідним є створення спеціальної освітньої платформи, що дозволить 

забезпечити заклади вищої освіти кращими практиками, дослідженнями та надати 

підтримку щодо підвищення інституційної спроможності / компетентності 

закладам вищої освіти. Важливими заходами у межах цієї пропозиції визначено 

наступні [54]: 

 «інформаційно-роз’яснювальна діяльність, правові консультації і правова 

допомога закладам для реалізації і захисту автономних прав з організаційних 

та фінансових питань; 

 навчання викладачів і здобувачів вищої освіти щодо їх прав в управлінні 

закладами вищої освіти; 

 підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти з питань 

університетської фінансової автономії». 

4. Розробити систему базових показників у вигляді «рамки» для оцінювання 

ефективності діяльності закладів вищої освіти України, забезпечивши її кореляцію 

/ вплив на фінансування закладів вищої освіти. 

 Можливими напрямами у межах яких формуються показники з досвіду 

провідних зарубіжних країн можуть бути: інституційна стійкість, академічний 

профіль та ринкова позиція, досвід студентів, викладання й навчання, дослідження, 

трансфер знань, фінансовий стан, нерухоме майно та інфраструктура, персонал та 

розвиток людського потенціалу, врядування, лідерство та менеджмент. 

Констатуємо неготовність закладів вищої освіти України до використання 

підходу оцінювання ефективності їх діяльності на основі соціального впливу. 

Зазначимо, що застосування поняття ефективності у сфері вищої освіти в 

економічному розумінні є проблематичним. Кількість студентів у закладі вищої 

освіти обмежена ліцензією. Обсяг фінансових ресурсів закладу вищої освіти на 

наступний фінансовий рік є регламентованим і обмеженим. Для досягнення 

ефективності в економічному сенсі заклади вищої освіти мають здійснювати 
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підготовку більшої кількості здобувачів в межах наявних фінансових ресурсів. 

Однак, контингент здобувачів обмежений ліцензією. Інший варіант полягає у 

здійсненні підготовки контингенту здобувачів, що обмежений ліцензією за 

мінімальних фінансових витрат. Це призведе до зниження витрат на підготовку 

здобувачів і впливатиме на якість їх підготовки. 

Отже, у цьому контексті мова йде про ефективність використання державних 

фінансових ресурсів. Зазначимо, що у ст. 7 Бюджетного кодексу України визначено 

принцип ефективності та результативності, що передбачає: «при складанні та 

виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення 

цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання 

публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та 

досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 

обсягу коштів» [6]. Для цього потрібно забезпечити підготовку фахівців, що 

затребувані ринком праці, а також забезпечити ефективне використання виділених 

фінансових ресурсів.  

Для прикладу, можливими показниками можуть бути:  

абсолютні: надходження (доходи) закладів вищої освіти, в тому числі 

бюджетні та позабюджетні, в цілому і по окремих структурних підрозділах; 

сукупні витрати закладів вищої освіти і витрати структурних підрозділів; обсяги 

витрат за основними статтями витрат: витрати на оплату праці, внески до 

соціального фонду, витрати на службові поїздки, комунальні витрати та ін. 

відносні: рівень залежності закладу вищої освіти від бюджетних 

надходжень (частка бюджетного фінансування в загальному обсязі надходжень 

закладу вищої освіти); витрати на бюджетне фінансування здобувачів вищої 

освіти (що навчаються за державним замовленням); надходження на одного 

студента, що навчається за контрактом; частка витрат на оплату праці; частка 

інших видів витрат у сукупному обсязі витрат закладу вищої освіти і 

структурних підрозділів. 
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Ключові показники ефективності мають бути пов’язані із стратегією закладу 

і відображати як ресурсний потенціал так і результати діяльності, а також містити 

такі аспекти як здатність до лідерства, інновації, репутація та соціальний вплив. 

Вибір ключових показників ефективності (KPI) має залежати від місії та стратегії 

закладу вищої освіти. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Розширення фінансової автономії університетів України є одним із 

ключових пріоритетів реформування вітчизняної вищої освіти. Нормативні основи 

для розширення фінансової автономії університетів закладені відповідними 

документами: Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), Закон України «Про освіту» 

(2017 р.). Застосування метрики European University Association дає підстави для 

висновку про те, що станом на поточний момент фінансова автономія університетів 

України є обмеженою у частині показників: термін державного фінансування (рік); 

тип державного фінансування (кошторисне фінансування, постатейний розподіл); 

компетенція зберігати надлишкові кошти з державного фінансування; компетенція 

запозичувати кошти; компетенція володіти будівлями. 

2. Станом на поточний момент фінансова автономія закладів вищої освіти 

України є обмеженою у частині показників:  

 термін державного фінансування (рік); 

 тип державного фінансування (кошторисне фінансування, постатейний 

розподіл); 

 компетенції зберігати надлишкові кошти з державного фінансування; 

 компетенції запозичувати кошти; 

 компетенції володіти будівлями. 

3. У світлі визначених та описаних моделей і підходів до фінансування вищої 

освіти зазначимо, що у системі вищої освіти України є домінуючою модель 

фінансування на основі пропозиції, зокрема, модель кошторисного фінансування 
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на основі основного планового фінансового документу бюджетної установи 

(кошторису), що враховує базові нормативи, такі як співвідношення чисельності 

викладачів і студентів, завдяки чому витрати на заробітну плату викладачів 

прив’язуються до кількості студентів; а також частково запроваджені підходи до 

фінансування через врахування показників результаів діяльності закладів вищої 

освіти у формулі розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між 

закладами вищої освіти України. 

4. Запровадження у діяльність закладів вищої освіти України мінімального 

розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної 

собівартості обмежує фінансову автономію університетів. 

5. Формула розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між 

закладами вищої освіти України сприяє розширенню фінансової автономії 

університетів через включення показників, орієнтованих на результати діяльності 

університетів, а також підвищенню ефективності їх оцінювання.  

6. Зміна правового статусу закладів вищої освіти України є механізмом 

розширення фінансової автономії університетів. 

7. Ідентифіковано сценарії розширення фінансової автономії університетів 

України: сценарій 1 «Низький рівень фінансової автономії університету – Низький 

рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень впливу університету на 

соціальний розвиток»; сценарій 2 «Низький рівень фінансової автономії 

університету – Високий рівень ресурсного забезпечення / Високий рівень впливу 

університету на соціальний розвиток»; сценарій 3 «Високий рівень фінансової 

автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень 

впливу університету на соціальний розвиток»; сценарій 4 «Високий рівень 

фінансової автономії університету – Високий рівень ресурсного забезпечення / 

Високий рівень впливу університету на соціальний розвиток». 

9. Встановлено, що на даний момент у системі вищої освіти України 

проявляється тенденція до переходу від сценарію 1 «Низький рівень фінансової 

автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень 

впливу університету на соціальний розвиток» до сценарію 3 «Високий рівень 
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фінансової автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / 

Низький рівень впливу університету на соціальний розвиток», але сценарій 1 

«Низький рівень фінансової автономії університету – Низький рівень ресурсного 

забезпечення / Низький рівень впливу університету на соціальний розвиток» поки 

залишається домінуючим. Посилення зазначеної тенденції визначається нами як 

необхідна умова для подальшого розвитку. Це потребує відповідних зусиль та дій 

на національному та інституційному рівнях у політичному та управлінському 

контекстах. Водночас, необхідно підкреслити, що сценарій 3 «Високий рівень 

фінансової автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / 

Низький рівень впливу університету на соціальний розвиток» є передумовою для 

переходу до сценарію 4 «Високий рівень фінансової автономії університету – 

Високий рівень ресурсного забезпечення / Високий рівень впливу університету на 

соціальний розвиток», що вбачається найбільш перспективним. 

Основні результати дослідження знайшли відображення у опублікованих 

наукових працях автора [13; 14; 19; 33].   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного 

досвіду здійснено теоретичне обґрунтування розширення фінансової автономії 

університетів як одного із ключових пріоритетів сучасного розвитку 

Європейського простору вищої освіти та актуального завдання у реформі вищої 

освіти України. Одержані у процесі дослідження результати засвідчили досягнення 

мети, виконання визначених завдань і стали підґрунтям для формулювання таких 

висновків і рекомендацій: 

1. Здійснений аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій з 

проблеми університетської автономії виявив змістовні пріоритети досліджень 

(зміст і роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку; стратегічний та 

фінансовий менеджмент закладів вищої освіти; система фінансового забезпечення 

вищої освіти; сутність і склад автономії закладів вищої освіти; моделі 

університетської автономії; взаємозалежність академічної свободи та академічної 

автономії; взаємозв’язок автономії університету та врядування і лідерства у вищій 

освіті; особливості реалізації кадрової автономії (автономії щодо управління 

персоналом) та фінансової автономії; підзвітність та соціальна відповідальність у 

сфері вищої освіти; напрями розширення автономії університетів), їх теоретичний 

і прикладний характер. Аналіз також засвідчив актуальність розширення 

фінансової автономії університетів як наукової проблеми та відсутність 

комплексного дослідження з даного питання. 

2. Обґрунтовано актуальність розширення фінансової автономії 

університетів як тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти. 

Звернення до документів політичного та стратегічного характеру (Комюніке 

Міністрів країн Європи, які відповідальні за вищу освіту, Повідомлення 

Європейської Комісії) та аналітичних матеріалів міжнародних організацій 

Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank, International 

Association of Universities, European University Association, слугувало підґрунтям 

для розкриття сутності університетської автономії; аналізу фінансової автономії як 
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складової інституційної автономії університетів; систематизації підходів до 

оцінювання показників фінансової автономії університетів та її реального стану у 

країнах Європи. 

3. Виявлено особливості фінансування вищої освіти та розширення 

фінансової автономії університетів у провідних зарубіжних країнах, а саме: 

децентралізований та багаторівневий характер у фінансуванні вищої освіти 

США та Канади;  

зміна моделі фінансування університетів Великої Британії через: 

розмежування фінансування освітньої та дослідницької діяльності; надання 

урядового фінансування лише для зареєстрованих закладів вищої освіти відповідно 

до отриманого статусу; фінансування за формулою на основі показників; 

законодавче закріплення умов фінансування закладів та санкцій за їх порушення; 

розширення фінансової автономії університетів Франції за умови 

централізованого управління та значного впливу держави через: встановлення 

контрактних відносин між державою в особі профільного міністерства та 

університетами, що є автономними у фінансових та адміністративних питаннях; 

запровадження схеми досконалості для фінансування досліджень та вищої освіти з 

метою отримання додаткового фінансування; вдосконалення системи результат-

орієнтованого бюджетування щодо розподілу фінансових ресурсів за показниками 

ефективності; 

зростання фінансової автономії задля підвищення соціальної 

відповідальності університетів Фінляндії; 

впровадження новацій у фінансування вищої освіти Польщі у частині 

запровадження моделі фінансування за типом закладу вищої освіти 

(університетський або неуніверситетський; публічний або непублічний) на основі 

алгоритму (формули) за показниками; запровадження Програми досконалості 

«Дослідницький університет»; зростання обсягу фінансування вищої освіти; 

реалізація тривимірної моделі фінансування закладів вищої освіти Латвії 

(«Base funding» (базове фінансування навчальної діяльності), «Performance-based 

funding» (фінансування за результатами діяльності закладів), «Development 
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funding» (фінансування розвитку вищої освіти й досліджень);  

розширення фінансової автономії університетів Литви через запровадження 

результат-орієнтованого фінансування у вигляді контрактів (performance 

agreements) між університетами та профільним міністерством, а також ваучерної 

системи фінансування. 

 4. Визначено сутність розширення фінансової автономії університетів у 

частині виокремлення політичного і управлінського вимірів, характеристики їх 

складових на національному, регіональному, інституційному рівнях. 

 Удосконалено понятійно-термінологічний апарат з проблеми фінансової 

автономії університетів через визначення термінів «фінансова автономія 

університету» (як спроможність університету самостійно приймати рішення щодо 

власної фінансової діяльності. Спроможність університету є інтегральною 

характеристикою університету, що об’єднує: наявність права («маю право») 

відповідно до визначених нормативних рамок самостійно приймати рішення щодо 

власної фінансової діяльності; наявність здатності («маю необхідні інституційні 

якості / потенціал») для реалізації наявного права самостійно приймати рішення 

щодо власної фінансової діяльності; реалізацію права та здатності («дію») 

самостійно приймати рішення щодо власної фінансової діяльності) та «розширення 

фінансової автономії університету» (як цілеспрямований динамічний процес, що 

веде до підвищення спроможності університету самостійно приймати рішення 

щодо власної фінансової діяльності, включає політичний (policies / політики) та 

управлінський виміри, здійснюється на національному, регіональному та 

інституційному рівнях шляхом реалізації відповідного комплексу заходів, 

механізмів та інструментів політичного та управлінського спрямування). 

Ідентифіковано основні моделі до фінансування закладів вищої освіти; 

обґрунтовано концептуальні рамки розширення фінансової автономії 

університетів, що дозволяють інтегрувати різні моделі, механізми та інструменти 

та врахувати їх специфіку для формулювання можливих підходів до розширення 

фінансової автономії університетів. 
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5. Виявлено особливості реалізації процесу розширення фінансової автономії 

університетів України, які є такими: 

відсутнє концептуальне бачення, узгоджене зі ключовими стейкхолдерами, 

щодо виконання стратегічного завдання – розширення фінансової автономії 

університетів; 

домінує модель базового фінансування закладів вищої освіти; 

запроваджена формула розподілу видатків державного бюджету на вищу 

освіту між закладами вищої освіти, яка в цілому сприяє розширенню фінансової 

автономії університетів та підвищенню ефективності їх діяльності, але потребує 

вдосконалення; 

не є реалізованою і перебуває у статусі проєктів відповідних нормативно-

правових документів зміна правового статусу закладів вищої освіти в Україні. 

Ідентифіковано сценарії розширення фінансової автономії університетів 

України: сценарій 1 «Низький рівень фінансової автономії університету – Низький 

рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень впливу університету на 

соціальний розвиток»; сценарій 2 «Низький рівень фінансової автономії 

університету – Високий рівень ресурсного забезпечення / Високий рівень впливу 

університету на соціальний розвиток»; сценарій 3 «Високий рівень фінансової 

автономії університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень 

впливу університету на соціальний розвиток»; сценарій 4 «Високий рівень 

фінансової автономії університету – Високий рівень ресурсного забезпечення / 

Високий рівень впливу університету на соціальний розвиток». 

Засвідчено, що станом на даний момент проявляється тенденція до переходу 

від сценарію 1 «Низький рівень фінансової автономії університету – Низький 

рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень впливу університету на 

соціальний розвиток» до сценарію 3 «Високий рівень фінансової автономії 

університету – Низький рівень ресурсного забезпечення / Низький рівень впливу 

університету на соціальний розвиток». Визначено, що посилення зазначеної 

тенденції є необхідною умовою та потребує відповідних  зусиль та дій на 
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національному та інституційному рівнях у політичному та управлінському 

контекстах. 

6. Сформульовано відповідні практичні рекомендації щодо розширення 

фінансової автономії університетів України, а саме:  

Розробити Концепцію розширення фінансової автономії університетів 

України, забезпечивши її кореляцію зі Стратегією розвитку вищої освіти України 

та її підтримку з боку університетської спільноти. 

Обрати й обґрунтувати оптимальну для реалізації модель і підходи до 

фінансування закладів вищої освіти та здійснити відповідні зміни для їх 

легітимізації.  

Розробити та обґрунтувати методику визначення цільових показників, що 

засвідчують прогресивний розвиток університетів, а також принципи їх 

узгодження при формуванні контрактів. 

Розробити та реалізувати за участі відповідних стейкхолдерів систему 

заходів для підвищення інституційної спроможності / компетентності закладів 

вищої освіти України щодо реалізації фінансової автономії університетів, зокрема, 

у форматі національної інформаційної платформи, що дозволить забезпечити 

заклади вищої освіти кращими практиками, дослідженнями та надати необхідну 

підтримку. 

Розробити систему показників у вигляді «рамки» для оцінювання 

ефективності діяльності закладів вищої освіти України, забезпечивши її кореляцію 

/ вплив на обсяги фінансування закладів вищої освіти. Ключові показники 

ефективності мають бути пов’язані зі стратегією закладу і відображати як 

ресурсний потенціал так і результати діяльності, а також містити такі аспекти як 

здатність до лідерства, інновації, репутація та соціальний вплив. Вибір ключових 

показників ефективності має залежати від місії та стратегії закладу вищої освіти. 

7. Перспективними напрямками подальших досліджень проблеми 

розширення фінансової автономії університетів вбачаємо її розгляд через призму 

концептів: «соціальна відповідальність», «ефективне врядування», «стратегування 

в умовах екосистем».   
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

 

Показники деяких провідних країн у сфері вищої освіти*  
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Рівень фінансової автономії 

університетів, % 

2017 89 90 91 77 67 61 

2011 89 80 91 90 56 51 

Державні видатки на заклади вищої освіти 

(у т. ч., що здійснюють дослідницьку 

діяльність), % ВВП 

2017 0,56 0,72 0,49 1,36 1,62 0,76 

2014 1,34 1,13 0,51 1,44 2,00 1,33 

2011  1,01  1,19 2,17 1,47 

* Cкладено за джерелом:  

1. European University Association (2017). The Scorecard 2017. URL: https://www.university-

autonomy.eu/dimensions/financial. 

2. Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C2.2. Total expenditure on educational institutions as a percentage 

of GDP, by source of funds (2016). URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0. С. 281. 

3. European Commission/EACEA/Eurydice (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process 

Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. URL: https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/2fe152b6-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-
en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search#. C. 33. 

4. Estermann, T., Nokkala, T., & Steinel, M. (2011). University Autonomy in Europe II The Scorecard, European University 

Association. URL: https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=448. 

 
Аналіз динаміки показників рівня фінансової автономії університетів та державних 

видатків на заклади вищої освіти (у т.ч., що здійснюють дослідницьку діяльність) як % від ВВП 

у табл. 1 засвідчує наступне. У вище зазначених країнах впродовж 2011-2017 рр. відбулось 

зростання рівня фінансової автономії університетів та скорочення державних видатків на заклади 

вищої освіти (у т. ч., що здійснюють дослідницьку діяльність) як % від ВВП, зокрема у: 

Великій Британії з 1,34 до 0,56 % ВВП; 

Латвії з 1,01 до 0,72 % ВВП; 

Люксембурзі з 0,51 до 0,49 % ВВП; 

Фінляндії з 2,17 до 1,62 % ВВП; 

Литві з 1,47 до 0,76 % ВВП. 

Однак, у Естонії впродовж 2011-2017 рр. спостерігаємо зворотну тенденцію, а саме: 

скорочення рівня фінансової автономії університетів (з 90 до 77%) та зростання державних 

видатків на заклади вищої освіти (у т. ч., що здійснюють дослідницьку діяльність) як % від ВВП 

з 1,19 до 1,36% ВВП. 

Здійснений аналіз засвідчує зв’язок між фінансовою автономією університетів та 

ефективністю їх діяльності. Зокрема, із скороченням державних видатків на заклади вищої освіти 

(у т. ч., що здійснюють дослідницьку діяльність) як % від ВВП, зростає рівень їх фінансової 

автономії, підвищується фінансова стійкість та ефективність діяльності закладів вищої освіти. 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe152b6-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe152b6-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe152b6-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Базові показники деяких провідних країн у сфері вищої освіти у 2017 р. 
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Витрати на вищу 
освіту за паритетом 

купівельної 

спроможності, млн. 

євро1 

н/д* н/д 9269,2 429,0 706,0 41681,6 31117,4 3172,6 н/д н/д 

Загальні витрати на 

заклади вищої освіти 

(у т.ч., що здійснюють 

дослідницьку 

діяльність), % ВВП2 

2,6 2,35 1,19 1,05 1,10 1,75 1,45 1,67 1,25 1,47 

Державні видатки на 

заклади вищої освіти 

(у т.ч., що здійснюють 

дослідницьку 
діяльність), % ВВП3 

0,9 1,25 0,97 0,72 0,76 0,56 1,14 1,62 0,94 0,97 

Витрати на 1 

студента4, дол. США 

за паритетом 

купівельної 

спроможності 

30165,1 23700,5 8977,3 7448,6 7701,5 23771,1 16173,2 17540,5 15863,4 15555,8 

Показник кількості 

студентів на 

викладача5,6 

student-teacher ratio 

14 9 14 17 16 16 16 16 15 16 

Рівень фінансової 

автономії 

університетів7 

н/д н/д 54 89 61 89 45 67 н/д н/д 

Примітки: н/д – немає даних     

                                         
1 2016 Total educational expenditure by education level, programme orientation and type of source[educ_uoe_fine01]n 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

2 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C2.1. Total expenditure on educational institutions as a percentage 

of GDP (2016)  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0 С. 278 

3 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C2.2. Total expenditure on educational institutions as a percentage 

of GDP, by source of funds (2016) https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0 С. 281 

4 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C1.1. Total expenditure on educational institutions per full-time 

equivalent student, by level of education (2016) https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-
en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0 С. 264 

5 2017 Ratio of pupils and students to teachers and academic staff by education level and programme 

orientation[educ_uoe_perp04] https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

6 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Ratio of students to teaching staff in educational institutions, by level of 

education (2017) 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/ratio-of-students-to-teaching-staff-in-educational-institutions-by-level-of-

education-2017_5235e788-en 

7 European University Association (2017). The Scorecard 2017. URL: https://www.university-

autonomy.eu/dimensions/financial. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.oecd-ilibrary.org/education/ratio-of-students-to-teaching-staff-in-educational-institutions-by-level-of-education-2017_5235e788-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/ratio-of-students-to-teaching-staff-in-educational-institutions-by-level-of-education-2017_5235e788-en
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Додаток В 
Для прикладу, залежність між розширенням фінансової автономії університетів та їх ефективністю можна 

показати через аналіз місця університетів у міжнародних рейтингах, що є одним із підходів до оцінювання 

ефективності діяльності закладів вищої освіти. У контексті нашого дослідження здійснимо аналіз позицій деяких 

університетів на прикладі Фінляндії та Литви, де відбулось зростання рівня фінансової автономії університетів. 

Фінляндія 

Таблиця В.1 

QS World University Rankings 

Роки 20218 20209 201910 

ЗВО Місце Значення Місце Значення Місце Значення 

University of 

Helsinki 
104 57,6 107 58,4 110 

57,9 

Aalto University 127 53,6 134 52,4 140 50,8 

University of Turku 287 34,8 287 34,9 285 35,3 

 

Фінляндія 
Таблиця В.2 

Times Higher Education World University Rankings 

 

Роки 202111 202012 201913 

ЗВО Місце Значення Місце Значення Місце Значення 

University of Helsinki 98 62,1 96 43,4 99 62,4 

Aalto University 201-250 50,6–54,2 184 41,8 181 54,5 

University of Turku 351-400 43,6–45,5 
351-

400 
42,4–44,4 

351-

400 
41,7–43,9 

Таблиця В.3 

Литва 

QS World University Rankings 

Роки 202114 202015 201916 

ЗВО Місце Значення Місце Значення Місце Значення 

Vilnius University 423 27 488 24,1 
401-

410 

- 

Vilnius Gediminas 

Technical University 
651-700 - 

581-

590 
- 

551-

600 
- 

 

Зокрема, на прикладі Фінляндії (табл. 1) можемо бачити покращення позиції університетів у рейтингу QS 

World University Rankings впродовж 2019-2020 рр., а саме: University of Helsinki з 110 до 104 місця; Aalto University 

з 140 до 127 місця; University of Turku з 285 до 287 місця. 
Дані табл. 2 засвідчують покращення позиції University of Helsinki у рейтингу Times Higher Education World 

University Rankings впродовж 2019-2021 рр. з 99 до 98 місця. На прикладі Литви (табл. 3) можемо бачити покращення 

позиції Vilnius University у рейтингу QS World University Rankings впродовж 2020-2021 рр. з 488 до 423 місця. 

Покращення позиції університетів у рейтингах є свідченням підвищення ефективності їх діяльності за умов 

розширення їх фінансової автономії.      

                                         
8 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021QS 

World University Rankings 2021. 
9 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021QS 
World University Rankings 2021. 
10 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021QS 
World University Rankings 2021. 
11 Times Higher Education World University Rankings 2021. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-ranking#. 
12 Times Higher Education World University Rankings 2020. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-

rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 
13 Times Higher Education World University Rankings 2019. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/GB/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats. 
14 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021QS 
World University Rankings 2021  
15 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021QS 
World University Rankings 2021  
16 QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021QS 

World University Rankings 2021  

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
file:///E:/Documents/ІВО_НАПН/Молоді%20вчені/QS%20World%20University%20Rankings%202021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
file:///E:/Documents/ІВО_НАПН/Молоді%20вчені/QS%20World%20University%20Rankings%202021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
file:///E:/Documents/ІВО_НАПН/Молоді%20вчені/QS%20World%20University%20Rankings%202021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
file:///E:/Documents/ІВО_НАПН/Молоді%20вчені/QS%20World%20University%20Rankings%202021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
file:///E:/Documents/ІВО_НАПН/Молоді%20вчені/QS%20World%20University%20Rankings%202021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
file:///E:/Documents/ІВО_НАПН/Молоді%20вчені/QS%20World%20University%20Rankings%202021
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ДОДАТОК Д

 
Рис. Д.1. Модель розширення фінансової автономії університетів  
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Продовження додатку Д 

 

Для визначення рівня ресурсного забезпечення обрано один із базових 

показників у сфері вищої освіти аналізованих країн – частка загальних витрат на 

заклади вищої освіти (у т. ч., що здійснюють дослідницьку діяльність) у ВВП % 

(табл. Д.1., рис. Д.2.). 

Таблиця Д.1 

Показники рівнів фінансової автономії університетів та ресурсного 

забезпечення 

 
Показники 

Країни 

Рівень фінансової автономії,% 
17 

Рівень ресурсного забезпечення, 

% ВВП18 

США 98 2,60 

Канада 98 2,35 

Велика Британія 89 1,75 

Фінляндія 67 1,67 

Франція 45 1,45 

Польща 54 1,19 

Латвія 89 1,05 

Литва 61 1,10 

Україна 35 1,9719 

 

 
 

Рис. Д.2. Позиціювання країн за критеріями «Рівень фінансової автономії 

університетів – Рівень ресурсного забезпечення» 

 

 

 

 

                                         
17 European University Association (2017). The Scorecard 2017. URL: https://www.university-

autonomy.eu/dimensions/financial. 
18 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C2.1. Total expenditure on educational institutions as a percentage 

of GDP (2016). URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0 С. 278 
19 Розраховано за даними: Державна служба статистики України. Національні рахунки освіти України у 2016 році: 

Статистичний збірник. Київ, 2018. 105 с. 
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452 

 

Продовження додатку Д 

З метою ідентифікації рівня впливу університету на соціальний розвиток 

найбільш доцільним вважаємо показник внеску університетського сектору в 

економіку країни, зокрема частка валової доданої вартості, яка створюється за 

видом економічної діяльності «Освіта», підвид «Вища освіта», у ВВП країни. 

Проте, у статистиці наявні лише дані у цілому за видом економічної діяльності 

«Освіта» та не передбачено виокремлення підвиду «Вища освіта». Результати 

представлено у табл. Д.2, рис. Д.3. 

Таблиця Д.2 

Показники рівнів фінансової автономії університетів та впливу університету 

на соціальний розвиток 
 

Показники 

 

 

Країни 

Рівень 

фінансової 

автономії,% 20 

Валова додана 

вартість за видом 

економічної 

діяльності 

«Освіта», млн. 

долл. США21 

Валовий 

внутрішній 

продукт, млн. 

долл. США22 

Рівень впливу 

університету на 

соціальний розвиток, 

% ВВП 

США 98 1054955 19485394 5,41 

Канада 98 77309 1710462 4,52 

Велика Британія 89 134629 2965797 4,54 

Фінляндія 67 11712 255270 4,59 

Франція 45 128845 2959181 4,35 

Польща 54 20073 1136624 1,77 

Латвія 89 1380 55087 2,51 

Литва 61 1931 94052 2,05 

Україна 35 466923 104588 4,46 

 

 
 

Рис. Д.3. Позиціювання країн за критеріями «Рівень фінансової автономії 

університетів – Рівень впливу університету на соціальний розвиток» 

 

                                         
20 European University Association (2017). The Scorecard 2017. URL: https://www.university-

autonomy.eu/dimensions/financial. 
21 OECD. Stat. (2017). 6A. Value added and its components by activity, ISIC rev4, 2019 archive. URL: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG#. 
22 OECD. Stat. (2017). Gross domestic product (GDP), 2017. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=NAAG#. 
23 Державна служба статистики України. Національні рахунки України за 2018 рік с. 13, 38. 
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Продовження додатку Д 
Враховуючи вище зазначене ми обрали ще один із базових показників у сфері вищої освіти 

аналізованих країн – частка державних видатків на заклади вищої освіти (у т. ч., що здійснюють 

дослідницьку діяльність) у ВВП, %24, оскільки у розвинутих країнах державне фінансування 

надається на основі результативних показників діяльності університетів. Окрім того, розмір 

отриманого фінансування залежить також від ефективності діяльності закладів вищої освіти 

(табл. Д.3., рис. Д.4.). 

Таблиця Д.3 

Показники рівнів фінансової автономії університетів та впливу університету 

на соціальний розвиток  
 

Показники 

Країни 

Рівень фінансової автономії, 

%25 

Рівень впливу університету на 

соціальний розвиток, % ВВП26 

США 98 0,9 

Канада 98 1,25 

Велика Британія 89 0,56 

Фінляндія 67 1,62 

Франція 45 1,14 

Польща 54 0,97 

Латвія 89 0,72 

Литва 61 0,76 

Україна 35 1,3527 

 

 
 

 

Рис. Д.4. Позиціювання країн за критеріями «Рівень фінансової автономії університетів – 

Рівень впливу університету на соціальний розвиток»   

                                         
24 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C2.2. Total expenditure on educational institutions as a percentage 
of GDP, by source of funds (2016). URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0 С. 281 
25 European University Association (2017). The Scorecard 2017. URL: https://www.university-

autonomy.eu/dimensions/financial. 
26 Education at a Glance 2019: OECD Indicators Figure C2.2. Total expenditure on educational institutions as a percentage 

of GDP, by source of funds (2016). URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0 С. 281 
27UNESCO Institute for Statistics (2017). National Monitoring. Government expenditure on education as a percentage of 

GDP. URL: http://data.uis.unesco.org/ 
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1576257791&id=id&accname=guest&checksum=02F685E0E12819EE7EA7E2E505BF09F0
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Додаток Е 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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Додаток И 

Апробація результатів дослідження 

Результати дисертаційного дослідження представлено на науково-

практичних конференціях, науково-методичних заходах різного рівня: 

міжнародних: «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи 

інноваційного розвитку» (Київ, 2018); «Якість вищої освіти: українська 

національна система та європейські практики» (Київ, 2018); «Передові освітні 

практики: Україна, Європа, Світ» (Київ, 2019); «Наукові пошуки: актуальні 

дослідження, теорія і практика» (Вінниця, 2020); 

всеукраїнських: «Особистість студента та соціокультурне середовище 

університету в суспільному контексті» (Київ, 2019); 

звітних конференціях Інституту вищої освіти НАПН України: «Наука і вища 

освіта» (Київ, 2018, 2019); 

засіданнях, семінарах та круглих столах Відділу економіки вищої освіті 

Інституту вищої освіти НАПН України (Київ, 2018, 2019, 2020).  


