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У статті узагальнено практику фінансування закладів вищої освіти, об-
ґрунтовано напрями диверсифікації моделей фінансового забезпечення ді-
яльності ЗВО. Систематизовано підходи до організації фінансування закла-
дів вищої освіти в ринкових умовах, виділено їх переваги та недоліки щодо 
формування ефектів на рівні індивідууму та суспільства загалом. Охаракте-
ризовано моделі та інструменти фінансування в умовах орієнтації на попит, 
пропозицію, стратегічні цілі розвитку держави. Доведено необхідність об-
ґрунтування раціонального балансу індивідуального та суспільного ефекту за 
фінансування закладів вищої освіти, який досягається на основі поєднання 
інструментів ринкового саморегулювання та державного регулювання ринку 
послуг вищої освіти. 

Використано систему методів: монографічний – за формулювання мети 
та висновків дослідження; метод теоретичного узагальнення зарубіжних та 
вітчизняних науковців використано за критичного аналізу наявних підходів 
до організації фінансування діяльності закладів вищої аграрної освіти. Під 
час систематизації моделей фінансового забезпечення діяльності закладів ви-
щої аграрної освіти та узагальнення висновків використано загальнонаукові 
методи пізнання, такі як аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний комп-
лексний підхід.

Обґрунтовано, що у фінансуванні закладів вищої освіти держава має 
займати провідні позиції. Ідентифіковано роль державного фінансування 
у забезпеченні стійкого розвитку аграрних закладів вищої освіти внаслідок 
специфічності освітніх послуг та їх значення у забезпеченні сталого розвит-
ку аграрного сектору економіки та сільських територій. Аргументовано, що 
з урахуванням нинішніх умов розвитку ЗВО та викликів, необхідно форму-
вання моделі фінансування орієнтувати до споживчого попиту та коригувати 
пропозиції освітніх послуг через оперативні зміни освітніх програм на основі 
результатів сучасних наукових досліджень, залучення до співпраці більшої 
кількість стейкхолдерів. Розглянуто сучасні тенденції, характерні ринку освіт-
ніх послуг, що передбачають розширення учасників організації фінансування 
діяльності закладів вищої освіти.

Виявлено важливість елементів фінансування, зорієнтованих на розвиток 
інновацій, значення яких в перспективі буде зростати, особливо у формі кон-
курентного і цільового фінансування. Доведено, що підхід до організації фі-
нансування, який базується на результатах, одночасно знижує ризики макро- 
економічної неефективності і сприяє зниженню інформаційної асиметрії.

Обґрунтовано обов’язкову участь держави в організації фінансування 
наукових досліджень у закладах вищої освіти через позитивний вплив на-
укових досліджень на якість освітніх послуг та підвищення їх цінності для 
індивідууму та суспільства. 

Розглянуто варіанти фінансування вищої освіти, орієнтовані на ринок і 
запити держави в розрізі концепції управління, методів державного та при-
ватного фінансування, вартості навчання. Встановлено, що мінливі умови 
кон’юнктури ринку освітніх послуг зумовлюють перегляд цільових показни-
ків фінансування державою ЗВО, унаслідок впливу таких чинників: збільшен-
ня потоку іноземних студентів, активізації використання інформаційно-кому-
нікативних технологій, підвищення рівня інтеграції закладів вищої освіти на 
національному та міжнародному рівнях тощо.

Ключові слова: заклад вищої освіти, вища аграрна освіта, концепції 
управління закладом вищої освіти, методи фінансування ЗВО, джерела фінан-
сування ЗВО.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Актуальність вивчення питань 
фінансування закладів вищої аграрної освіти 
обумовлена тим, що у нових умовах «еконо-
міки знань» вища аграрна освіта є важливим 
чинником конкурентоспроможності країни та 
визначається наступним: по-перше, забезпечує 
сталий та інноваційний розвиток аграрного 
сектору економіки; по-друге, сприяє стало-
му розвитку сільських територій; по-третє, є 
важливим сектором економіки, спроможним 
формувати значні доходи від надання освітніх 
послуг як на внутрішньому, так і зовнішньому 
ринках; по-четверте, надає членам суспільства, 
зокрема, сільської громади, знання та навички, 
необхідні для забезпечення високого рівня яко-
сті життя. Саме перелічене вище можна роз-
глядати як економічні цілі розвитку будь-якої 
країни, що пояснює необхідність державного 
фінансування у розвиток національної системи 
вищої аграрної освіти [1–3].

Вища освіта є важливим чинником розвит-
ку суспільства, його інтелектуалізації, фор-
мування моральних принципів та засад, тому 
вона формує цінності не лише для окремих 
індивідів, а також для суспільства загалом. 
Зазначимо, що природу суспільних інтересів, 
властивих освітнім послугам, що не виявля-
ються індивідуальними перевагами, пояснює 
концепція економічної соціодинаміки, у якій 
послуги вищої освіти проявляються як «опі-
кувані послуги» [4]. Ця властивість освітніх 
послуг пояснюється формування ними індиві-
дуальної та соціальної значимості, що й перед-
бачає можливість поєднання плати індивідуу-
ма та витрат держави. 

Оскільки ефект від одержаних освітніх 
послуг отримують здобувачі освіти, то від-
повідно є можливість перекладання частини 
затрат по фінансуванню закладів вищої осві-
ти на студентів та їх родини, що позитивно 
сприймається науковцями, незважаючи на 
неоднозначне відношення в суспільстві щодо 
індивідуальної плати. Водночас, заінтересо-
ваність держави у розвитку освітніх послуг 
є очевидною, тому необхідна підтримка за-
кладів вищої освіти, оскільки індивідууми не 
будуть фінансувати ефекти, які одержує дер-
жава. Сьогодні поширений погляд, що наукові 
дослідження можуть стати предметом фінан-
сування суб’єктами господарювання, однак є 
необхідність у проведенні подальших дослі-
джень, оскільки заінтересованість бізнесу в 
їх результатах проявляється лише тоді, коли 
фінансовий результат від їх впровадження є 
очевидним [5]. Наукові дослідження позитив-
но впливають на якість освітніх послуг, отже, 

підвищують їх цінність для індивідуума та 
суспільства, що вказує на обов’язкову участь 
держави в організації фінансування наукових 
досліджень у закладах вищої освіти. Доказом 
цього є вітчизняна практика щодо скорочен-
ня державного фінансування вузівської науки, 
що зумовили зниження ефективності коштів 
бюджету, які спрямовували у сферу вищої 
освіти. Зазначене вище доводить актуальність 
вимог щодо відповідальності індивідуумів та 
держави за фінансування закладів вищої осві-
ти, однак важливим є у сучасних умовах ди-
версифікація джерел фінансування.

Метою дослідження є узагальнення прак-
тики фінансування закладів вищої освіти 
(ЗВО) та обґрунтування напрямів диверсифіка-
ції джерел фінансового забезпечення закладів 
вищої аграрної освіти.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження особливостей фінансування закладів 
вищої аграрної освіти проведено із викорис-
танням принципів діалектики, що дозволило 
виявити чинники та вектори впливу на дослі-
джувані процеси в умовах невизначеності та 
ризику. Крім цього, за проведення досліджен-
ня використано відповідну систему методів 
дослідження: монографічний – за формулю-
вання мети та висновків дослідження; метод 
теоретичного узагальнення зарубіжних та ві-
тчизняних науковців – під час здійснення кри-
тичного аналізу наявних підходів до органі-
зації фінансування діяльності закладів вищої 
аграрної освіти. За систематизації інструмен-
тів фінансового забезпечення діяльності за-
кладів вищої аграрної освіти та узагальнення 
висновків використано загальнонаукові мето-
ди пізнання, такі як аналіз і синтез, індукція та 
дедукція, системний комплексний підхід.

Результати дослідження та обговорен-
ня. На сьогодні фінансування закладів вищої 
аграрної освіти забезпечується на основі кон-
цептуальних підходів, які передбачають ско-
рочення витрат та законодавчого закріплення 
граничних значень фінансування. За розра-
хунками науковців, частка бюджетних витрат 
на вищу освіту, яка забезпечує її конкуренто-
спроможність має становити 6–8 % ВВП [6].  
В Законі України «Про освіту» передбачено, 
що держава забезпечує витрати на освіту в 
розмірі не менше ніж 7 відсотків ВВП за раху-
нок коштів державного, місцевих бюджетів та 
інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством. Водночас, за останні роки не 
досягнуто нормативних вимог у фінансовому 
забезпеченні закладів освіти.

Зважаючи на посилення кризових умов, 
які знижують спроможність домогосподарств 
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покривати витрати на одержання вищої освіти 
своїх близьких, постає необхідність в обґрун-
туванні раціонального розподілу затрат між 
державою та індивідуумами з метою мініміза-
ції негативного впливу викликів на конкурен-
тоспроможність ЗВО. Зазначимо, що у вітчиз-
няній практиці платна вища освіта одержала 
широке розповсюдження, однак її не можна 
вважати справедливою, оскільки частина ін-
дивідуумів одержує послуги на безкоштовній 
основі, а інша – повністю оплачує ці послу-
ги за власний рахунок. За таких умов вища 
освіта перетворюється у винятково платний 
вид послуг для індивідуумів, не лише у тій 
частині, у якій індивідууми одержують ефект 
порівняно із результатом, який формується у 
підсумку навчання членів суспільства за раху-
нок держави.

Заслуговують на увагу вітчизняної прак-
тики результати дослідження іноземних на-
уковців, які визначили порівняльні характе-
ристики вигід та затрат щодо вищої освіти 
на рівні конкретних індивідуумів та держави 
[5]. Зокрема, як фінансові вигоди виділено: 
індивідуум – вищий рівень заробітної плати; 
вищі можливості працевлаштування; більш 
високі заощадження; особистісна та фахова 
мобільність; суспільство – збільшення наці-
онального доходу та податкових надходжень; 
підвищення еластичності пропозиції робочої 
сили; підвищення споживання; зниження фі-
нансової залежності. Серед вигід нефінансо-
вого змісту дослідники виділили: індивідуум 
– покращення умов праці; більш високий 
особистий статус; вищий рівень задоволен-
ня у роботі; більш тривалий період життя; 
покращення процесів прийняття рішень, зо-
крема по витратах; особистісний розвиток; 
суспільство – соціальна єдність; знижен-
ня правопорушень; посилення стимулів до  
благодійності; підвищена здатність адаптації 
до нових технологій; активна громадська по-
зиція.

На сьогодні доведено наявність зв'язку між 
економічним зростанням та розвитком вищої 
освіти [7]. Очевидно, що соціальні вигоди 
завжди будуть проявлятися у результаті фінан-
сування вищої освіти, залежно від того, індиві-
дуум самостійно покриває витрати на своє нав-
чання, бізнесові структури за рахунок власних 
доходів, держава через податковий механізм.

Саме тому питання щодо визначення ра-
ціонального балансу між індивідуальними та 
суспільними преференціями буде визначатися 
стратегічними цілями розвитку вищої освіти 
країни, що відповідно буде різнитися у ме-
тодах фінансування ЗВО у різних країнах.  

Однак, чим вищою є заінтересованість держа-
ви у розвитку вищої освіти, тим більший обсяг 
фінансових вкладень буде нею здійснюватися. 
Зазначимо, що мінливі умови розвитку ринку 
освітніх послуг зумовлюють перегляд цільо-
вих показників фінансування державою закла-
дів вищої освіти, унаслідок впливу численних 
чинників: збільшення потоку іноземних сту-
дентів, активізації використання інформацій-
но-комунікативних технологій, підвищення 
рівня інтеграції ЗВО на національному та між-
народному рівнях тощо.

Слушною у цьому питанні є позиція, що за 
обґрунтування раціонального балансу індиві-
дуального та суспільного фінансування закла-
дів вищої освіти необхідно враховувати: попит, 
пропозицію та методи державного регулюван-
ня [8]. Варіанти фінансування закладів вищої 
освіти представлено у таблиці.

Дослідники дійшли висновку, що держава, 
незалежно від того, які суб’єкти ринку освітніх 
послуг відіграють провідну роль у взаємодії 
із ЗВО, завжди бере участь у їх фінансуванні. 
Обов’язкова участь держави передбачає, що не 
лише різні країни будуть використовувати різ-
ні підходи до організації фінансування закла-
дів освіти, а також в межах держави ці підходи 
будуть змінюватися внаслідок трансформації 
системи взаємовідносин між університетами, 
державою і ринком.

На думку зарубіжних науковців, державна 
підтримка закладів вищої освіти не залежить 
від їх юридичного статусу і пов’язана із дер-
жавною політикою, а обсяг підтримки пов'яза-
ний із обраним способом управління сферою 
вищої освіти: обсяг, який дозволяє державним 
органам управління здійснювати регулівний 
вплив на діяльність ЗВО; обсяг спрямований 
на стимулювання досягнень конкретних цілей 
[9]. Зазначимо, що між цими двома позиціями 
держави щодо управління системами вищої 
освіти розробляють методи державного фінан-
сування університетів.

Традиційний підхід фінансування нази-
вають методом узгоджених бюджетів [10]. 
За цього методу держава зазвичай фінансує  
заклади вищої освіти на основі нормативів 
фінансового забезпечення. Економічний зміст 
нормативів базується на структурі затрат, які 
визначаються на основі аналізу наявних затрат 
на реалізацію освітніх послуг за певною гру-
пою університетів. Зазначимо, що в окремих 
країнах використовують бенчмаркінг як один 
із підходів до визначення нормативних затрат, 
коли структура нормативу визначається до об-
раного еталону за аналогічними закладами ви-
щої освіти.
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Такий підхід до планування потреби фі-
нансових ресурсів називають «від досягнуто-
го», який найбільш часто використовують у 
бюджетній сфері. Цей метод дозволяє врахо-
вувати трудомісткість окремих освітніх про-
грам, а щорічні зміни для будь-якої статті у 
структурі затрат частіше залежать від прогноз-
них показників витрат державного бюджету. 
Вітчизняна система організації фінансування 
базується на цьому підході, який тривалий 
період використовували як основний в англій-
ській, німецькій і французькій національних 
системах вищої освіти. Однак, в останні роки 
в організації фінансування закладів вищої 
освіти нашої країни запроваджують підходи 
за результатами.

Наступний метод фінансування закладів ви-
щої освіти за результатами також характеризу-
ється централізованим підходом. Однак, на від-
міну від узгоджених бюджетів, він орієнтується 

до стимулювання досягнення результатів, є од-
ним із найбільш сучасних методів і вважається 
інноваційним у розподілі фінансових ресурсів 
для закладів вищої освіти. Цей метод дозволяє 
ув’язати обсяги фінансування із результатами, 
відмінністю якого є оцінка вихідних характе-
ристик – показників, які відображають цілі дер-
жавної політики, а не поточні потреби закладів 
освіти. Цей метод використовують у Швеції, де 
фінансові ресурси закладам освіти виділяють із 
урахуванням контингенту та одержаних креди-
тів, в Нідерландах, де фінансування здійснюєть-
ся як на основі чисельності студентів першого 
курсу, так і з врахуванням кількості присвоєних 
магістерських ступенів [11].

Наступний підхід до фінансування закла-
дів вищої освіти орієнтується на ринкові від-
носини, особливістю якого є конкуренція на 
надання освітніх послуг або проведення нау-
кових досліджень за ціною, визначеній на ос-

Таблиця – Варіанти фінансування вищої освіти

Орієнтовані на ринок Орієнтовані на запити 
держави

Концепція управління Попит: свобода вибору, 
орієнтована на клієнта.

Пропозиція: вільний 
вибір організації надання 
освітніх послуг.

Вибір урядом програм для 
фінансування на основі 
макроефективності та 
інших критеріїв.

Стимулювання державно-
приватного партнерства; 
участь держави зводиться 
в організації і контролі 
якості.

Стимулювання держав-
но-приватного партнер-
ства; стимулювання кон-
куренції на основі ціни та 
якості.

Підтримка соціально 
значимих програм.

Методи державного 
фінансування

Система ваучерів – 
використовується лише 
за затвердженими урядом 
програмами.

Контрактне фінансування 
– всі постачальники 
освітніх послуг можуть 
конкурувати за контракти; 
мають свободу вибору 
способу внутрішнього 
розподілу фінансових 
ресурсів.

Фінансування, що 
базується на показниках 
затрат та результатів.

Методи приватного 
фінансування

Приватне фінансування, 
частково покривається 
ваучерами.

Приватне фінансування. Єдина оплата вартості 
(якщо такі є) для програм, 
що фінансуються держа-
вою.

Вартість навчання Диференційована оплата 
встановлюється товарови-
робниками послуг.

Рівень оплати залежить 
від поєднання стратегій 
і конкуренції. Вартість 
послуг залежить також від 
тривалості їх надання, рів-
ня та якості програми.

Вартість навчання не за-
лежить від організації, що 
надає послуги.

Підтримка студентів Гранти у поєднанні із 
освітніми кредитами. 
Державні позики та сти-
пендії, додаткові виплати 
соціально незахищеним 
студентам.

Університети надають па-
кети підтримки студентів, 
які базуються на досяг-
неннях та потребах. Дер-
жавні позики і стипендії, а 
також пропонуються різні 
схеми кредитування.

Державні позики та сти-
пендії.

Джерело: складено за [8].
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нові результатів тендерів, які організовують 
національні системи вищої освіти. Контракти 
укладають між органами виконавчої влади, 
відповідальними за організацію фінансування 
закладів вищої освіти та вищими навчальними 
закладами, одночасно сторони домовляються 
про реалізацію освітніх програм відповідно 
до потреб ринку праці або ринку наукових до-
сліджень, спрямованих на посилення іннова-
ційного потенціалу країни. За такого підходу 
заклади освіти одержують можливість участі в 
тендерах лише за умови досягнення узгодже-
них критеріїв, які можуть включати зобов’я-
зання, прийняті університетами щодо індиві-
дууму або суспільства. 

Значного поширення в останні роки набуло 
державне фінансування на основі контрактів. 
Зокрема, із закладами освіти, які відповідають 
спеціальним критеріям, укладають контракти 
на навчання за програмами додаткової освіти, 
підвищення кваліфікації, фахової перепідго-
товки. Наявні й інші форми контрактних угод, 
які враховують потреби ринку праці. Контракти 
можуть мати адресний прояв і укладаються не 
з одним закладом освіти, а із групою і спрямо-
вуються на виправлення ситуації на ринку пра-
ці, наприклад сільській території. Найбільшого 
поширення практика фінансування на основі 
контрактів набула в США та Південній Африці 
[10]. Контракти із адресним фінансуванням най-
краще підходять для цілеорієнтованого впливу 
фінансових коштів на окремий заклад освіти 
або групу у досягненні цілей. Таке фінансуван-
ня має подібність до інвестування національних 
проєктів, результати якого більш очевидні для 
суспільства загалом, а не для окремих індиві-
дуумів, хоча в результаті такого фінансування 
університети одержують збільшений обсяг ре-
сурсів у розрахунку на одного здобувача освіти. 
З іншого боку, адресне фінансування на осно-
ві контрактів має й недоліки, оскільки заклади 
освіти, одержуючи збільшене фінансування, 
можуть втратити стимул до удосконалення.

До найбільш прогресивних методів фінан-
сування закладів вищої освіти належить впро-
вадження системи ваучерів та освітніх креди-
тів. Прибічники цього методу наголошують, 
що споживачі можуть зробити кращий, ніж 
держава вибір, який відповідає інтересам су-
спільства та економіки [12]. За такого підходу 
кращим варіантом вважається відмова від цен-
тралізованого планування та перехід до розпо-
ділу фінансових ресурсів на основі ринкових 
механізмів. Держава при цьому виконує роль 
регулятора в частині наглядових функцій, а 
основне фінансування університетів пов’язано 
зі споживчими перевагами. З метою здобуття 

вищої освіти студенти одержують ваучери або 
кредити, які можна продати обраному ними за-
кладу освіти на основі гнучких параметрів. За 
цієї системи фінансування вищі освітні закла-
ди мають забезпечувати високу якість освітніх 
програм, оскільки непривабливі програми не 
зможуть одержати необхідного фінансування.

Зазначимо, що ця система фінансування 
не набула широкого поширення. Як приклад 
дослідників, окрім США, де й започатковано 
цю систему, вказано таку організацію фінан-
сування в Чилі. У Європі у кінці ХХ – початку 
ХХІ ст. значного поширення набула підтримка 
студентів на основі грантів, однак цей підхід 
вважається помилковим, оскільки подібний до 
державного фінансування. Фактично держава 
надає приватним особам бюджетні кошти, а не 
стимулює використання власних коштів індиві-
дуумами для оплати навчання [13]. Зазначимо, 
ще в 1994 р. рекомендації Світового банку мі-
стили пропозицію введення студентських позик 
замість студентських грантів, для яких властиві 
ознаки механізму державного фінансування.

Основною характеристикою будь-яких мо-
делей студентських позик є надання студентам 
можливості залучити грошові кошти на покрит-
тя витрат, пов’язаних із навчанням на умовах 
платності та повернення. Виділяють такі види 
кредитів: кредит, подібний до іпотечного, із ви-
платою певної суми впродовж встановленого 
часового періоду; кредит на основі процентних 
платежів від майбутнього річного доходу випус-
кника, який влаштувався на роботу, до повного 
відшкодування кредиту, виданого на момент за-
рахування до освітнього закладу [14]. Кредиту-
вання студентів за схемою іпотечних кредитів 
піддається гострій критиці з боку дослідників, 
які вважають, що на студента накладається 
частка ризику, пов’язана із відсутністю в умо-
вах ринку чітких гарантій працевлаштування 
випускників після закінчення навчання. Для 
позичальника також настають ризики, пов’язані 
із неповерненням кредитів на одержання вищої 
освіти. Отже, такий вид кредитування породжує 
проблеми з боку попиту, і з боку пропозиції. 

Зупинимося більш детально на особливос-
тях фінансування вітчизняних ЗВО аграрного 
профілю, для яких державне фінансування є 
вагомим. Відповідно до наявної на сьогодні 
формули розподілу фінансування, його розмір 
залежить від стабільності та показників діяль-
ності ЗВО. Комплексний показник діяльності 
ЗВО державної форми власності розраховують 
як добуток показників [15]: контингент здо-
бувачів державного замовлення; регіональна 
підтримка; наукова діяльність; міжнародне ви-
знання; працевлаштування випускників.
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За результатами звітної інформації, яку фор-
мують ЗВО держава оцінює їх діяльність та 
визначає суму фінансування. На рисунку пред-
ставлено величину державних видатків у розрі-
зі аграрних університетів країни. Безперечно, ці 
величини не дозволяють зробити відповідного 
висновку, оскільки ЗВО відрізняються своїми 
розмірами, результативністю науково-дослід-
них робіт, інноваційних розробок тощо.

Наведені дані рисунка свідчать, що у 2021 р.  
обсяги державного фінансування ЗВО порівня-
но з 2020 р. зросли в середньому на 14 %, вод-
ночас для аграрного спрямування близько на 
20 %. Можна припустити, що така тенденція 
пов’язана з численними чинниками, зокрема, 
виділенням державного фінансування на розви-
ток науково-дослідної та інноваційної діяльно-
сті аграрних університетів, які за результатами 
державної атестації наукової діяльності ввійшли 
до групи «А». Такого результату одержали два 
університети – Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України та Мико-
лаївський національний аграрний університет.

Крім того, держава може бути замовником 
наукових досліджень та інноваційних розро-
бок, що передбачає одержання державного фі-
нансування через участь у конкурсах проєктів 
наукових розробок. Тому, аграрні університе-
ти, у яких результативною є проєктна науко-
ва діяльність також забезпечують виділення 
збільшених обсягів державного фінансування.

Очевидно, що на сьогодні перед всіма за-
кладами вищої освіти, зокрема аграрними, 
постає завдання диверсифікувати джерела 
фінансування діяльності, зокрема, через за-
лучення коштів за міжнародними та наці-
ональними грантовими програмами, вико-
нання наукових досліджень та інноваційних 
розробок за замовленнями бізнесу, повне за-
повнення ліцензованого контингенту студен-
тами за всіма освітніми програмами тощо. 
Нині відбувається орієнтація ЗВО до ринку, 
яка буде проявлятися і в перспективі, однак 
такий рух має здійснюватися поступово, що 
пов'язано з наступними причинами та має 
враховувати привабливість чи непривабли-
вість певних освітніх програм, що спостері-
гається на ринку освітніх послуг аграрного 
спрямування.

По-перше, інформаційна асиметрія усклад-
нює укладення контрактів між університетами 
та споживачами їх послуг за показниками яко-
сті [12, 13], оскільки індивідууми не можуть 
оцінити якість освітньої послуги не лише на 
момент вступу до університету, а також впро-
довж всього терміну навчання, до тих пір поки 
послуга не буде оцінена працедавцем. Вста-
новлено, що незважаючи на заходи та дії, які 
приймають на державному рівні щодо надання 
абітурієнтам необхідної інформації, їх кінцеве 
рішення ЗВО часто формується на основі об-
меженої інформації.

Рис. Державне фінансування аграрних ЗВО у 2021 р., грн.
Джерело: побудовано авторами за даними [16].
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По-друге, орієнтована на попит схема фі-
нансування посилює ризики макроекономіч-
ної неефективності та може стати причиною 
згортання важливих для суспільства освітніх 
програм, які є фінансово непривабливими.  
У зв’язку з цим підхід, орієнтований на дер-
жаву, може мати протилежний результат обме-
ження вибору, однак для нього характерною є 
перевага, пов’язана із задоволенням потреб су-
спільства, оскільки держава буде спрямовувати 
кошти бюджету на такі освітні програми, які є 
важливими для реалізації стратегічних цілей 
економіки країни.

По-третє, система фінансування вищої 
освіти, орієнтована на пропозицію та попит, 
також мотивує до поєднання державних і при-
ватних інвестицій для розвитку конкуренції, 
інновацій та ефективності. Однак, іноді таке 
стимулювання призводить до певних дій, які 
зумовлюють рівний доступ до державного фі-
нансування приватних і державних ЗВО. Хоч 
така практика неоднозначно сприймається у 
середовищі науковців, однак наявна і в україн-
ській національній системі вищої освіти. Зазна-
чимо, що у багатьох країнах приватні універси-
тети, якщо й не одержують прямої фінансової 
підтримки через субсидії, мають непрямі кана-
ли державного фінансування, такі як державні 
студентські позики та податкові пільги. 

Розглядаючи ринкові варіанти фінансуван-
ня ЗВО, зокрема аграрні, слід врахувати таку 
важливу особливість сучасного періоду їх роз-
витку як орієнтація до розвитку інтеграційної 
взаємодії із різними суб’єктами ринку, вклю-
чаючи взаємодію між іншими вітчизняними 
та зарубіжними університетами, бізнесовими 
структурами, міжнародну інтеграцію націо-
нальних систем вищої освіти, які дозволяють 
реалізовувати великі дослідницькі проєкти. 
Така співпраця дозволяє істотно підвищити 
якість освітніх програм, які реалізуються, на-
укових досліджень, розробляти і впроваджува-
ти програми післядипломної освіти та освіти 
впродовж життя. Новітні технології і побудо-
вані на них освітні платформи масових відкри-
тих курсів онлайн-освіти, які стрімко почали 
впроваджувати в практичну освітню діяльність 
внаслідок пандемії Covid-19, дозволяють ре-
алізовувати освітні програми широкому колу 
споживачів за їх вимогою. Перелічені тенден-
ції зумовлюють розширення учасників органі-
зації фінансування діяльності ЗВО.

Отже, на основі зазначеного вище можна 
зробити такі висновки: у фінансуванні аграрної 
вищої освіти держава має займати провідні по-
зиції внаслідок специфічності освітніх послуг 
та їх значення у забезпеченні сталого розвитку 

аграрного сектору економіки та сільських те-
риторій; державна участь у моделях фінансу-
вання ЗВО аграрного профілю буде вагомою 
до тих пір, поки буде проявлятися суспільний 
ефект від споживання освітніх послуг індиві-
дуумами; у фінансуванні університетів аграр-
ного профілю буде подовжена орієнтація до 
споживчого попиту та коригування пропозиції 
освітніх послуг через оперативні зміни освіт-
ніх програм на основі урахування результатів 
сучасних наукових досліджень, що змушує 
аграрні університети інтегрувати всі ресурси, 
залучаючи до співпраці все більшу кількість 
стейкхолдерів. 

За результатами досліджень Світового бан-
ку встановлено, що будуть відбуватися зміни в 
інструментах фінансування в напрямі перехо-
ду від традиційних підходів фінансування (за 
вхідними параметрами) до методів фінансуван-
ня за результатами (вихідними параметрами) 
[17]. Це доводить зміну пріоритетів держави 
у формуванні переліку критеріїв оцінювання 
результативних характеристик за організації 
фінансування ЗВО, що спостерігаємо у вітчиз-
няній практиці.

Доказом зазначеного вище є останні дані 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку, які доводять значні зміни в останнє 
десятиріччя в механізмах і критеріях розподілу 
фінансових ресурсів у сфері вищої освіти з ме-
тою вирішення недоліків традиційного фінан-
сування (наприклад, число студентів) і пере-
ходу до державного управління, орієнтованого 
на результат (наприклад, Франція, Німеччина, 
Італія) [18].

У країнах ОЕСР були введені нові інстру-
менти та критерії фінансування, які враховують 
цілі державної політики, а не поточні потреби 
університетів [19]. Нові механізми спрямовані 
на винагороду закладів вищої освіти за фактич-
ні, а не передбачувані результати. Ця тенденція 
привела до запровадження різних механізмів, 
які поєднують у собі різні види традиційних 
інструментів та критеріїв, а також розробки 
нових критеріїв, які сприяють більш ефектив-
ному використанню коштів платників податків, 
а також стимулюванню диверсифікації джерел 
фінансування. Зокрема, за традиційного під-
ходу, передбачається адресне фінансування за 
видами витрат закладів вищої освіти, призна-
чається для фінансування конкретних затрат, 
включаючи об’єкти, обладнання і програми. 
Водночас за підходу фінансування за результа-
тами передбачається конкурсне фінансування, 
за якого ЗВО конкурують на основі розробле-
них проєктних пропозицій з метою досягнення 
визначених цілей [20]. 
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Іншою характерною особливістю традицій-
ного фінансування є нормативи фінансування, 
які орієнтуються на чисельність персоналу або 
чисельність здобувачів. За підходу фінансуван-
ня, яке орієнтується на результати, характер-
ним є визначення пріоритетів або показників 
результатів діяльності.

Висновки. У результаті реформування 
державної системи фінансового забезпечення 
закладів вищої освіти відбуваються наступні 
зміни: традиційна система фінансування, по-
будована на вхідних параметрах (чисельність 
контингенту студентів, якісний рівень нау-
ково-педагогічного персоналу і т.д.), набуває 
ознак до скорочення; традиційні системи фі-
нансування доповнюються системами зорієн-
тованими на результат. Незважаючи на те, що 
традиційна система фінансування закладів ви-
щої освіти ще використовується національни-
ми системами вищої освіти, застосування но-
вого підходу, який побудований на оцінюванні 
результатів, постійного розширюється. Важ-
ливість елементів фінансування, зорієнтова-
них на розвиток інновацій, в перспективі буде 
зростати, особливо у формі конкурентного і 
цільового фінансування. Підхід до організації 
фінансування, який базується на результатах 
одночасно знижує ризики макроекономічної 
неефективності і сприяє зниженню інформа-
ційної асиметрії.
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Модели финансирования деятельности учрежде-
ний высшего образования

Шуст Е.А., Гринчук Ю.С., Рыбак Н.А.
В статье обобщена практика финансирования учреж-

дений высшего образования, обоснованы направления 
диверсификации моделей финансового обеспечения дея-
тельности УВО. Систематизированы подходы к организа-
ции финансирования учреждений высшего образования в 
рыночных условиях, выделены их преимущества и недо-
статки формирования эффектов на уровне индивидуума 
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и общества в целом. Охарактеризованы модели и инстру-
менты финансирования в условиях ориентации на спрос, 
предложение, стратегические цели развития государства. 
Доказано необходимость обоснования рационального 
баланса индивидуального и общественного эффекта при 
финансировании высшего образования, который достига-
ется на основе сочетания инструментов рыночного само-
регулирования и государственного регулирования рынка 
услуг высшего образования.

Использована система методов: монографический 
– при формулировании целей и выводов исследования; 
метод теоретического обобщения зарубежных и отече-
ственных ученых при осуществлении критического ана-
лиза существующих подходов к организации финанси-
рования деятельности высшего аграрного образования. 
При систематизации моделей финансового обеспечения 
деятельности учреждений высшего аграрного образова-
ния и обобщении выводов использованы общенаучные 
методы познания, такие как анализ и синтез, индукция и 
дедукция, системный комплексный подход.

Обосновано, что в финансировании высшего об-
разования государство должно занимать ведущие по-
зиции. Идентифицирована роль государственного фи-
нансирования в обеспечении устойчивого развития 
аграрных учреждений высшего образования вследствие 
специфичности образовательных услуг и их значения в 
обеспечении устойчивого развития аграрного сектора 
экономики и сельских территорий. Аргументировано, 
что с учетом нынешних условий развития УВО и вы-
зовов, необходимо формирование модели финансиро-
вания ориентировать на потребительский спрос и кор-
ректировать предложения образовательных услуг через 
оперативные изменения образовательных программ на 
основе результатов современных научных исследова-
ний, привлечения к сотрудничеству большего количе-
ства стейкхолдеров. Рассмотрены современные тенден-
ции, характерные для рынка образовательных услуг, 
обуславливающие расширение участников организации 
финансирования деятельности учреждений высшего об-
разования.

Выявлена   важность элементов финансирования, 
ориентированных на развитие инноваций, значение ко-
торых в перспективе будет расти, особенно в форме кон-
курентного и целевого финансирования. Доказано, что 
подход к организации финансирования, основанный на 
результатах, одновременно снижает риски макроэконо-
мической неэффективности и способствует снижению 
информационной асимметрии.

Обосновано обязательное участие государства в 
организации финансирования научных исследований в 
учреждениях высшего образования через положитель-
ное влияние научных исследований на качество образо-
вательных услуг и повышение ценности для индивидуу-
ма и общества.

Рассмотрены варианты финансирования высшего 
образования, нацеленные на рынок и запросы страны в 
разрезе концепции управления, способов государствен-
ного и личного финансирования, стоимости обучения. 
Установлено, что изменяющиеся условия конъюнктуры 
рынка образовательных услуг приводят к пересмотру 
целевых показателей финансирования государством 
УВО, вследствие влияния таких факторов: увеличения 

потока иностранных студентов, активизации использо-
вания информационно-коммуникативных технологий, 
повышения уровня интеграции учреждений высшего 
образования на национальном и международном уров-
нях и т.д.

Ключевые слова: учреждение высшего образова-
ния, высшее аграрное образование, концепции управле-
ния учреждением высшего образования, методы финан-
сирования УВО, источники финансирования УВО.

Models of higher education institutions work 
nancing

Shust O., Hrynchuk Yu., Rybak N.
The paper summarizes the experience in higher 

education institutions nancing, substantiates the trends in 
their nancial support models diversi cation. The study 
systematizes approaches to the organization of higher 
education institutions nancing under market conditions and 
reveals their advantages and disadvantages in terms of the 
e ects at the level of an individual and society as a whole. It 
de nes tools and models of the nancing under orientation 
on demand, supply and strategic purposes of the national 
development. The study proves the need to substantiate the 
rational balance of individual and social e ects in higher 
education institutions nancing, which can be achieved 
through a combination of market self-regulation and state 
regulation of the higher education services market.

The system of methods was used in the study, namely: 
monographic – to de ne the research aim and conclusions, 
the method of theoretical generalization of foreign and 
domestic scientists was used to critically analyze the existing 
approaches to the organization of nancing the work of 
agricultural education higher institutions. General scienti c 
methods of cognition, such as analysis and synthesis, 
induction and deduction, systemic integrated approach, 
were used to systematize the models of nancial support for 
higher agricultural education institutions and to generalize 
the conclusions.

The paper substantiated that the state should take leading 
positions in higher education institutions nancing. The role 
of state funding in ensuring sustainable development of 
agricultural education higher institutions has been identi ed 
considering the speci city of educational services and their 
role in ensuring sustainable development of the agricultural 
sector of the economy and rural areas. It is argued that 
the current conditions of free economic development 
and challenges the institutions face requires focusing 
on consumer demand and adjusting their educational 
services through prompt updating the changing educational 
programs based on modern research, attracting a larger 
number of stakeholders in the nancing model formation. 
The modern tendencies typical of the market of educational 
services determining the expansion of the participants of the 
organization of nancing the higher education institutions 
activity, are considered.

The importance of nancing elements focused on the 
innovations development, the role of which will grow in the 
future, especially in the form of competitive and targeted 

nancing is revealed. It is proved that the results-based 
approach to the organization of nancing also reduces the 
risks of macroeconomic ine ciency and contributes to 
reducing the information asymmetry.
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The obligatory presence of the state in the organization 
of research funding in higher education institutions is 
justi ed due to the positive impact of research on educational 
services quality and increases their value for an individual 
and society.

The paper considers options for market-oriented 
higher education nancing and the state's demands in 
terms of the concept of management, public and private 
funding methods, the education fee. It is established that the 
changing conditions of the market of educational services 

require a revision of targets for state funding due to the 
following factors: increased number of foreign students, use 
of information and communication technologies, increase 
in the integration of higher education institutions nationally 
and internationally.

Key words: higher education institution, higher 
agricultural education, concepts of higher education 
institution management, methods of free economic 
education nancing, sources of higher education institutions 

nancing.
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