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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ 

ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Створення дієвої системи доступної неперервної освіти має 

розглядатися як базова умова реалізації права кожної людини на вільний 

розвиток, проголошеного у Конституції України, забезпечення гідного 

рівня життя громадян. Проте на сучасному етапі розвитку України у 

сфері науки і освіти існує низка проблем. Тривожним показником стану 

української освіти є той факт, що за існування в Україні близько  

1000 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та форм 

власності жоден з українських університетів не входить до рейтингу 

п’ятисот кращих вищих навчальних закладів світу.  

З цих причин гостро постала необхідність змінити загальні підходи 

до управління в освітньо-науковій сфері. З огляду на постійне 

зростання ролі освіти і науки у сучасному світі, а також на економічні 

та соціально-демографічні тенденції, що мають місце в Україні, 

доцільно розробити і запровадити комплексну концепцію розвитку 

освітньо-наукової системи нашої держави, що надасть змогу 

скористатися перевагами інтелектуального потенціалу в інтересах 

народу України, а також оперативно виправити недоліки і припинити 

негативні тенденції [2]. 
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Фінансові ресурси є основою діяльності підприємства, тобто саме 

вони стають передумовою його функціонування. Різні наукові підходи 

до визначення поняття «фінансові ресурси» зводяться до того, що це є 

кошти, які використовує підприємство на правах власності або надані 

у його розпорядження з метою забезпечення простого чи розширеного 

відтворення а також для задоволення соціальних потреб трудового 

колективу [4]. 

Державою законодавчо визначено основні джерела фінансування 

закладів вищої освіти державної форми власності – кошти державного 

бюджету, кошти галузей економіки, державних підприємств і 

додаткові надходження. Бюджетний кодекс України дозволяє 

державним вищим навчальним закладам поєднувати бюджетне 

фінансування із власними надходженнями, які утворюються внаслідок 

надходження плати за послуги, що надаються ВНЗ згідно із 

законодавством. Тобто, фактично державним вищим навчальним 

закладам надано право реалізовувати свої освітні послуги. Але при 

цьому слід врахувати вимоги ст. 72 Закону України «Про вищу 

освіту», де визначено, що «у вищих навчальних закладах державної і 

комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший 

курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не 

менше ніж 51% від загальної кількості випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів» [3]. 

Фінансування приватних закладів освіти здійснюється за рахунок 

платного навчання з використанням різноманітних джерел. 

У якості джерел фінансування приватної вищої школи доводиться 

розглядати додаткові джерела фінансування (ст. 61 Закону України 

«Про освіту») [6], які в контексті цієї статті сприймаються насамперед 

як перелік додаткових джерел фінансування для державних ВНЗ. Це, 

відповідно, кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення 
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кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених 

договорів, плата за надання додаткових освітніх послуг, кошти, 

одержані за науково-дослідні роботи (послуги) й інші роботи, 

виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, 

організацій і громадян, доходи від реалізації продукції навчально-

виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання 

в оренду приміщень, споруд, обладнання, дивіденди від цінних 

паперів, валютні надходження, добровільні грошові внески, 

матеріальні цінності одержані від, установ, організацій і окремих 

громадян та інші кошти (за винятком дотацій місцевих бюджетів) [6]. 

 

Таблиця 1 

Джерела фінансування закладів вищої освіти 

Державне фінансування вищої освіти Недержавне фінансування вищої освіти 

Пряме фінансування (з одного або 

декількох рівнів державного 

управління) на основі кошторисів або 

нормативів 

Кошти, одержані на навчання, підготовку, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів відповідно до укладених договорів 

Додаткові асигнування за окремими 

категоріальними програмами, заходами 

тощо (наприклад, програма підтримки 

кращих студентів) 

Плата за надання додаткових освітніх 

послуг 

Дотації або субвенції для вирівнювання 

диспропорцій між регіонами 

Кошти, одержані за науково-дослідні 

роботи та інші роботи, виконані закладом 

освіти на замовлення підприємств, установ, 

організацій та громадян 

Фінансування специфічних програм 

(кредитування навчання, ваучерна 

освіта, харчування малозабезпечених 

дітей) 

Доходи від реалізації продукції навчально-

виробничих майстерень, підприємств, 

дільниць і господарств, від надання в 

оренду приміщень, споруд, обладнання 

Виділення матеріальних ресурсів, 

надання пільг 
Дотації з місцевих бюджетів 

За формулою, яка враховує певні 

кількісні та якісні показники діяльності 

навчального закладу 

Кредити і позички банків, дивіденди від 

цінних паперів та доходи від розміщення 

на депозитних вкладах тимчасово вільних 

позабюджетних коштів 

За конкурсом або на рівні минулого 

року 

Добровільні грошові внески, матеріальні 

цінності, одержані від підприємств, 

установ, організацій, громадян 

«Блокові» гранти  
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Враховуючи те, що вищі навчальні заклади є суб’єктами 

господарювання та зважаючи на особливості їх діяльності, можна 

конкретизувати дане визначення: фінансові ресурси вищого 

навчального закладу – це всі грошові активи у фондовій та нефондовій 

формах, що формуються за рахунок бюджетних коштів та коштів, 

отриманих як плата за освітні та інші послуги, які надають для 

задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави, 

перебувають у їхньому розпорядженні на правах оперативного 

управління та використовуються для фінансування підготовки кадрів 

відповідно до державних стандартів освіти, зміцнення та розширення 

матеріально-технічної бази [3]. 

Фінансові ресурси ПВНЗ – це частина грошових коштів 

підприємства або придбані на них основні та оборотні засоби, що 

формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного 

багатства, внутрішнього валового продукту і національного доходу, 

які акумулюються за рахунок власних, позичених та залучених коштів 

та перебувають у розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні 

для виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат з метою 

забезпечення процесу розширеного відтворення, а також з метою 

одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської 

діяльності. Переважаючим в сучасній науковій думці є підхід 

грошового вираження фінансових ресурсів, однак їх матеріалістична 

форма теж не відхиляється [6]. 

Основні джерела фінансування закладів вищої освіти приватної 

форми власності визначено законодавчо-платне навчання з 

використанням різноманітних джерел, диверсифікація надходжень 

коштів за рахунок надання додаткових освітніх послуг і ефективного 

управління фінансовими ресурсами [8]. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Надзвичайно важливу роль валютний ринок відіграє в економіці 

перехідного періоду. При цьому ринкове перетворення економіки 

повинне передбачати розвиток внутрішнього валютного ринку на 

основі поступової лібералізації валютних відносин при одночасній 

активізації ринкових важелів державного регулювання цього ринку. 

Основними перепонами розвитку міжбанківського валютного 

ринку, на нашу думку, є: по-перше, наявність тенденцій до поступової 

девальвації гривні стосовно іноземних валют, що негативно впливає 

на розвиток країни в цілому і темпи інфляції в країні в майбутньому; 

по-друге, підвищений попит у населення на іноземну валюту, який 

пов’язаний з недовірою до національної грошової одиниці, спричиняє 

підвищення рівня доларизації в країні; по-третє, зарегульованість 


