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Анотація. У статті здійснено аналіз основних напрямів формування фінансової автономії вищих 
навчальних закладів. Визначено альтернативні джерела фінансування вищих навчальних закладів 
України в умовах недостатності бюджетного фінансування. Встановлено, що правильна організація 
фінансової структури та розширення напрямків залучення коштів вищими навчальними закладами 
сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності. 
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Вступ 

 Зміни, що відбуваються в національних пріо-
ритетах суспільного розвитку, перехід до 
економіки знань і входження України до єв-
ропейського освітнього простору, призвели 
до зростання значущості вищої освіти, ускла-
днення умов функціонування вищих навча-
льних закладів. 

Необхідною умовою для успішної діяльності 
вищого навчального закладу в сучасних умо-
вах є надання їм можливості самостійного 
прийняття рішень, які зможуть сприяти їх 
адаптації до зовнішнього середовища та під-
вищити конкурентоспроможність на ринку 
освітніх послуг. Фінансова автономія є одним 
з важливих пріоритетів розвитку сучасних 
вищих навчальних закладів, оскільки надає 
можливість самостійного прийняття рішень 
щодо отримання та розподілу фінансових ре-
сурсів, що безпосередньо впливає на перспе-
ктиви розвитку вищої освіти в цілому.  

Дослідженню питань щодо фінансової авто-
номії вишів присвячено праці В. Новікова, 
Т. Оболенської, Л. Шевченко [16-17] та інших 
вітчизняних вчених. Однак на сучасному ета-
пі дана тематика потребує постійного аналізу 
та удосконалення. 

Метою дослідження є аналізі процесів, 
пов’язаних із забезпеченням фінансової ав-
тономії вищого навчального закладу на су-
часному етапі. 

Результати дослідження 

Вагомим кроком для повноцінного функціо-
нування вищих навчальних закладів є надан-
ня їм автономії, що забезпечуватиме постійну 
адаптацію систем вищої освіти і наукових до-
сліджень до нових потреб суспільства та на-
родного господарства. 

Лісабонською декларацією 2007 р. визначено 
чотири види автономії вищого навчального 
закладу: 1) академічна автономія, що перед-
бачає здатність приймати рішення про на-
вчальні плани, програми, дослідження; 2) ор-
ганізаційна автономія, котра надає можли-
вість незалежно формувати структуру уні-
верситету; 3) кадрова автономія, яка відпові-
дає за рішення, щодо прийняття на роботу 
персоналу, виплату заробітної плати, просу-
вання по службі; 4) фінансова автономія – 
прийняття рішень щодо отримання та розпо-
ділу фінансових ресурсів [18]. 

Фінансова автономія визначається кількома 
параметрами: 

1. Тривалість циклу державного фінансуван-
ня. Чим рідше держава або контролюючий 
орган визначає обсяг фінансування, тим бі-
льше свободи має університет у формуванні 
свого бюджету, і, відповідно, тим більш дов-
гострокову стратегію може визначати для 
себе.  
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2. Тип державного фінансування – можли-
вість самостійно визначати статті витрат.  
3. Можливість зберігати прибуток.  
4. Право власності на будівлі.  
5. Можливість встановлювати розмір плати 
за навчання.  

Фінансова автономія призводить до того, що 
університети змушені працювати над дивер-
сифікацією джерел надходжень коштів [14]. 
Фінансова автономія у вишах полягає в само-

стійному використанні ними тих коштів, які 
вони акумулюють, використовуючи власні 
форми ефективного управління ресурсами. 

Джерелами фінансування витрат на підгото-
вку кадрів в Україні є кошти державного і мі-
сцевих бюджетів, галузевих міністерств, ві-
домств, організацій, кошти фізичних та юри-
дичних осіб. Для оцінки стану фінансування 
вишів варто проаналізувати джерела їх фі-
нансування (табл. 1).

 

Таблиця 1 – Чисельність студентів вищих навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації за 
джерелами фінансування навчання в 2011-2015 рр. 

Показники 
Навчальні роки 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Кількість студентів, усього осіб  1954789  1824906 1723685 1437955 
у тому числі навчаються за рахунок: 
- державного бюджету  

777379  767596 750434 663194 

- місцевих бюджетів  18372  18379 18815 12201 
- центральних органів виконавчої влади, 
юридичних осіб  

8886 6519 7870 10223 

- фізичних осіб  1150152 1032412 946566 752337 
Частка студентів (%), які навчалися за рахунок: 
- державного бюджету 

39,8 42,1 43,5 46,1 

- місцевих бюджетів  0,9 1,0 1,1 0,9 
- центральних органів виконавчої влади, 
юридичних осіб  

0,5 0,3 0,5 0,7 

- фізичних осіб  58,8 56,6 54,9 52,3 

Джерело: [9] 

 
Як свідчать дані табл. 1 більшу частку прийн-
ятих складають особи, яких зараховано на 
навчання на контрактній основі. Разом з тим, 
цей показник має тенденцію до зниження, за 
останні роки він знизився на 6,5 в. п. 

Значна частина плати за навчання студентів 
надходить до державних та комунальних ви-
шів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 83,3 % в цілому. 
Невелика частина коштів дістається приват-
ному сектору 16,7 % (табл. 2). 

За останні роки в Україні спостерігається 
зменшення кількості вишів та в наслідок де-
мографічних процесів відбувається очевидне 
скорочення загальної чисельності студентів. 
(табл. 3). 

Разом з тим, кількість вишів в Україні пере-
вищує ряд країн, де кількість населення зна-
чно вища, що вимагає реструктуризації сис-
теми освіти і зосередження уваги на якості 

підготовки фахівців. Варто також зазначити, 
що частка витрат на вищу освіту у 2013 р. 
становила 2,3 % ВВП практично на максима-
льному рівні, але вже у 2014 р. показник зни-
зився до рівня 1,8 %. Кризовими були 2011 і 
2014 рр., коли частка витрат на вищу освіту в 
структурі ВВП опускалася нижче 2 %. Така 
ситуація є об’єктивним відображенням зага-
льноекономічної кризи в країні [8, c. 90–92]. 

Аналіз структури наповнення бюджетів ви-
щих навчальних закладів дає змогу дійти ви-
сновку про залучення значної частки поза-
бюджетних коштів. Це свідчить про посилен-
ня значущості позабюджетної діяльності в 
системі вищої школи в умовах недостатності 
бюджетного фінансування. Розширення дже-
рел отримання позабюджетних коштів спри-
ятиме зміцненню фінансової бази вишів, що, 
впливати на підвищення їх конкурентоспро-
можності. 
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Таблиця 2 – Чисельність студентів вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 н. р. за 
джерелами фінансування та формою власності 

Показники 

Виші III-IV рівнів акредитації 

Всього 
Державні 

та комунальні 
виші 

Приватні 
виші 

Кількість студентів, усього осіб  1723685 1565385 158300 
у тому числі навчаються за рахунок: 
- державного бюджету  

750434 750286 148 

- місцевих бюджетів  8815 18805 10 
- центральних органів виконавчої влади, юридичних осіб  7870 7661 209 
- фізичних осіб  946566 788633 157933 
Частка студентів (%), які навчалися за рахунок: 
- державного бюджету  

43,5 47,9 0,1 

- місцевих бюджетів  1,1 1,2 0,0 
- центральних органів виконавчої влади, юридичних осіб  0,5 0,5 0,1 
- фізичних осіб  54,9 50,4 99,8 
Питома вага студентів (%), які навчаються за кошти 
державного та місцевого бюджетів за формами власності 
вищих навчальних закладів 

100 100 0,0 

Питома вага студентів (%), які навчаються за кошти 
фізичних осіб за формами власності вищих навчальних 
закладів 

100 83,3 16,7 

Джерело: [7] 

 

Таблиця 3 – Показники освітньої діяльності в Україні в 2010-2015 рр. 

Показники Навчальні роки 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV 
рівня акредитації, всього 

330 326 316 309 277 

- у т. ч. державної та комуналь-
ної власності 

231 227 220 218 197 

- приватної власності 99 99 96 91 80 
Кількість студентів у вишах ІІІ-
ІV рівня акредитації на 10 
тис. населення 

476 439 410 389 335 

Джерело: [9] 

 
В Україні в сучасних умовах нормативно-
правова та законодавча база є єдиною для 
приватних і державних вищих навчальних 
закладів. Однак, в умовах конкурентного се-
редовища, приватні виші впродовж багатьох 
років мали деякі переваги перед державними 
в питаннях бюджетування, вибору форм і ви-
дів фінансових відносин, встановлення вар-
тості навчання. 

Функціонування вищих навчальних закладів 
в сучасних умовах обумовлює основні систе-
моутворюючі ознаки, до яких відносяться ав-

тономність та орієнтація на доходи. Важли-
вим для вищої освіти є також розумний ба-
ланс між державним регулюванням і автоно-
мією вишу та створення відповідно до рин-
кових умов фінансового механізму управлін-
ня вищим навальним закладом. 

Важливим кроком на шляху до фінансової ав-
тономії вишів України стало прийняття в 
2014 році Закону України «Про вищу освіту» 
[4], що надає право вишу встановлювати вла-
сні форми матеріального заохочення, розпо-
ряджатися надходженнями, відкривати пото-
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чні та депозитні рахунки в банках та інше. 
Тобто, приймати рішення щодо розподілу 
коштів та генерування доходів університе-
том, а не державою. При цьому збережеться 
зв’язок вищого навчального закладу з держа-
вою через виконувати держзамовлення на 
підготовку фахівців та реалізацію наукових 
проектів в рамках держпрограм. Вагомим 
кроком є також прийняття у 2015 році Кабі-
нетом Міністрів України постанови № 719 
[11]. Це значно розширило фінансову авто-
номію для вишів України. 

В багатьох європейських країнах фінансуван-
ня вищої освіти здійснюється як студентами 
у вигляді плати за навчання так і бізнес-
сектором через контракти на проведення на-
уково-дослідних робіт, інформаційно-
консультаційні послуги, контракти на профе-
сійне навчання, доброчинні фонди та інше.  

Вітчизняні бізнес-структури повинні бути за-
цікавлені в співпраці з вищими навчальними 
закладами та здійснювати інвестиції в освіту 
та науку, що є однією з найприбутковіших 
сфер вкладення капіталу та забезпечує шви-
дке зростання доходів і конкурентоспромож-
ність створюваних товарів. Бізнес вкладаючи 
гроші в розвиток вищого навчального закла-
ду залучає тим самим висококласний профе-
сорсько-викладацький склад, який займаєть-
ся дослідженнями і створює нові інноваційні 
продукти. 

 Згідно нового Закону «Про вищу освіту» виші 
мають право засновувати сталий фонд або 
ендавмент (endowment) вищого навчального 
закладу та розпоряджатися доходами від йо-
го використання відповідно до умов функці-
онування сталого фонду, а також отримувати 
майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема 
будинки, споруди, обладнання, транспортні 
засоби, від державних органів, органів місце-
вого самоврядування, юридичних і фізичних 
осіб, у тому числі як благодійну допомогу [4]. 

Важливий досвід створення ендавмент-
фондів накопичили американські та британ-
ські університети. Нинішні розміри провід-
них університетських ендавмент-фондів є до-
статньо значними (табл. 4). 

Ендавмент-фонди працюють за принципом 
цільового капіталу, що є недоторканим і інве-
стується в акції, нерухомість, пайові фонди 
або розміщується на банківських депозитах з 
метою отримання регулярного довгостроко-

вого доходу. Даний підхід дозволяє постійно 
нарощувати активи фонду, що розширює йо-
го фінансові можливості. 

 

Таблиця 4 – Обсяги найбільших endowment-
фондів у світі у 2014 році 

Університет 
Розмір,  

тис. дол. 
США 

Harvard University 35 883 691 
University of Texas System 25 425 922 
Yale University 23 900 000 
Stanford University 21 446 006 
Princeton University 20 995 518 
Massachusetts Institute of 
Technology 

12 425 131 

Джерело: [19] 

 

При цьому основними статтями витрат енда-
вмент-фондів є: фінансова допомога студен-
там, спонсорування окремих кафедр, виді-
лення додаткових коштів і стипендій для ви-
кладачів та дослідників, дослідження та нау-
кові інновації, публічні послуги, спортивні 
заходи та інше. 

Ефективне управління активами ендавмент-
фонд забезпечує власне зростання за рахунок 
інвестиційного прибутку. Для прикладу, ен-
давмент-фонд Гарварду в 2014 році отримав 
інвестиційний прибуток близько $4,3 млрд., з 
яких $3,1 млрд. були реінвестовані в ендав-
мент. Значна кількість університетів за обра-
ними правилами реінвестує більшість дохо-
дів від інвестиційної діяльності. Чим ефекти-
вніше фонд здійснює свою діяльність, тим 
більше донорів будуть мотивовані вкладати 
кошти саме в цей вид благодійності [13]. 

Для управління ендавмент-фондами зарубі-
жні університети формують спеціальні під-
розділи з професійних фінансистів та інвес-
тиційних аналітиків, створюють Наглядові 
ради, які розробляють політику інвестування 
та управління ризиками, визначають склад 
портфелю інвестицій та стратегії інвестуван-
ня. Управління ендавментом або його части-
ною може доручатися також спеціальним 
компаніям з управління активами, що забез-
печує диверсифікацію фондів та краще ба-
чення ринкових можливостей [16]. 
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На практиці ендавмент-фонди надають мож-
ливість довгострокового планування діяль-
ності вищих навчальних закладів та підви-
щення їхньої фінансової стабільності в ре-
зультаті збільшення частки гарантованого 
доходу. 

У вітчизняних вишів також є досвід створен-
ня ендавмент-фондів. Так на базі Львівського 
інституту Університету банківської справи 
наприкінці 2014 року був створений ендау-
мент-фонд «Фонд розвитку банківської осві-
ти та науки». 

Метою Фонду є об’єднання випускників на-
вчального закладу, накопичення недоторка-
ного цільового капіталу, забезпечення фінан-
сової стабільності університету, підтримка 
перспективних студентів, аспірантів і докто-
рантів, об’єднання зусилля задля формуван-
ня сприятливих умов для розвитку наукового 
і освітнього потенціалу української банківсь-
кої системи. 

За рік роботи ендаумент зібрав більше ста 
тисяч гривень пожертвувань, здебільшого від 
колишніх випускників університету [3, c. 104–
105.]. 

У 2012 році на базі Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка розпоча-
вся процес формування ендавмент-фонду 
ІМВ – Благодійної організації «Фонд розвитку 
Інституту міжнародних відносин». 

Фонд розвитку ІМВ наслідує у своїй фінансо-
вій політиці принцип прозорості, що дає мо-
жливість інвесторам бути впевненими у їх 
цільовому використанні. Для забезпечення 
ефективної діяльності фонду було залучено 
Компанію з управління активами Dragon 
Capital, яка є провідною інвестиційною ком-
панією України, що надає повний спектр ін-
вестиційно-банківських та брокерських пос-
луг для корпоративних та приватних клієн-
тів. Даною установою зареєстровано венчур-
ний закритий пайовий інвестиційний фонд, 
єдиним інвестором якого є Фонд розвитку. 
Такий варіант надає найбільш ефективну 
структуру як з точки зору гнучкості інвести-
ційної стратегії, так і для контролю за інвес-
тиційним процесом при цьому дохід від інве-
стування виплачується фонду у вигляді диві-
дендів [10]. 

Загалом, ендавмент-фонди є привабливим 
джерелом фінансування вишів, що призво-

дить до конкурентної боротьби серед них за 
спонсорські внески, а це в свою чергу сприяє 
захисту репутації вищого навчального закла-
ду і, зокрема, підвищення якості освіти. 

Вищим навчальним закладам України також 
надано право набуття, охорони та захисту 
прав вищих навчальних закладів та учасників 
освітнього процесу щодо результатів науко-
вої, науково-технічної та інших видів діяль-
ності забезпечуються відповідно до закону. 
Виші можуть розпоряджатися майновими 
правами інтелектуальної власності на об’єкти 
права інтелектуальної власності та здійсню-
вати заходи з впровадження, включаючи 
трансфер технологій, об’єктів права інтелек-
туальної власності, майнові права на які вони 
набули. Однак, в сучасних умовах вітчизняні 
науковці в недостатній мірі можуть юридич-
но захистити свою інтелектуальну власність 
чи організувати технологічний трансфер, що 
може сформувати значну частину доходів 
вищого навчального закладу. 

При наданні високого рівня фінансової авто-
номії деякі європейські університети мають 
також значні надходження від надання пос-
луг. Послуги, які приносять дохід, включають 
надання приміщень й устаткування для про-
ведення конференцій, житлових приміщень 
(в тому числі, студентських гуртожитків), за-
безпечення харчування. інформаційно-
консультаційні послуги, комерційне викори-
стання результатів наукових досліджень.  

В багатьох європейських університетах існує 
практика щодо запровадження заходів для 
підвищення внутрішньої ефективності та за-
ходів з оптимізації затрат у співпраці з інши-
ми навчальними закладами. 

Заходи з підвищення внутрішньої ефектив-
ності: реструктуризація структурних підроз-
ділів, що скорочує адміністративні витрати; 
централізація послуг; залучення послуг сто-
ронніх організацій для непрофільних видів 
діяльності. Заходи з оптимізації затрат у спів-
праці з іншими навчальними закладами: об-
мін послугами з іншими університетами, об-
мін обладнанням з іншими університетами, 
обмін об’єктами нерухомості, державно-
приватне партнерство [15, c. 39]. 

Надання вишу автономії на усіх рівнях, особ-
ливо на фінансовому, означає передати знач-
ну владу в руки керівництва університетів. 
Тому керівники вищих навчальних закладів 
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повинні постійно аналізувати нові виклики, 
що виникають у діяльності навчальних за-
кладів. 

Керівникам доведеться не тільки управляти 
колективом і службами, а й уважно стежити 
за своїми фінансами, вести переговори, судові 
справи, розширювати суспільні зв’язки, роз-
робляти плани на найближче майбутнє, 
приймати комплексні рішення і домагатися їх 
виконання, підтримувати зв’язок з відповід-
ними міністерствами і їх підприємствами і т. 
д. Вся ця діяльність пред’являє до керівника 
нові вимоги [2]. 

Зазначимо, що на відміну від західних освіт-
ніх систем, де керівник вишу може не мати 
наукового ступеня і вченого звання, адже пе-
редусім він є професійним менеджером, наці-
ональна освітня система в цілому неявно під-
тримує академічність. Вважається, що керів-
ники вишу обов’язково повинні мати науко-
вий ступінь і бути викладачами-практиками, 
а також брати участь у наукових досліджен-
нях.  

Важливою умовою для діяльності вищого на-
вчального закладу при наданні фінансової 
автономії є оприлюднення напрямів форму-
вання та використання фінансових ресурсів, а 
також постійний контроль їх фінансової дія-
льності з боку відповідних органів державної 
влади та засобів масової інформації. 

Вагомим для діяльності вишу є також прави-
льна організація фінансової структури.  

Фінансова структура вищого навчального за-
кладу має реорганізовуватися відповідно до: 
стратегічних цілей та організаційної струк-
тури; технологічної структури основної дія-
льності; розподілу видів основної та допомі-
жної діяльності за структурними ланками; 
вимог зовнішнього середовища; розподілу 
функцій управління згідно з його структур-
ними ланками; схеми розподілу фінансових 
ресурсів навчального закладу у його структу-
рі. 

Необхідним є підвищення фінансової самос-
тійності підрозділів вишів та регламентація і 
контроль за поточними витратами [3, c. 104–
105]  

Для успішного функціонування в конкурент-
ному середовищі вищому навчальному за-
кладу необхідні такі інструменти фінансової 
політики, які дають змогу раціонально вико-

ристовувати його ресурсний потенціал, оп-
тимізувати фінансові витрати за одночасного 
поліпшення якості освіти. Ефективна реалі-
зація фінансової політики вищого навчально-
го закладу залежить від прийняття стратегі-
чних та оперативних рішень у його функціо-
нальній і фінансово-господарській діяльності, 
що в кінцевому підсумку зводиться до управ-
ління платежами.  

Важливим для діяльності вишу є організація 
процесу бюджетування. Грамотно поставлене 
бюджетування у вищому навчальному закла-
ді дозволить оптимізувати обмежені ресурси 
бюджету, підвищити результативність його 
функціонування і якість наданих послуг, ви-
явити і проконтролювати фінансові потоки 
організації та їх підрозділів [4]. 

Бюджетування у вишах необхідно здійснюва-
ти для управління фінансовими потоками. 
Часто розглядають бюджетування згідно із 
центрами відповідальності в організаційній 
структурі навчального закладу. Якісна харак-
теристика типів центрів фінансової відпові-
дальності повинна бути розподілена таким 
чином: ректорат уповноважений здійснюва-
ти безпосередній вплив на доходи, витрати й 
ефективність діяльності навчального закладу 
та приймати рішення щодо капіталовкла-
день; факультети несуть відповідальність за 
процес реалізації послуг та їх адміністративне 
забезпечення; кафедри відповідають за за-
безпечення найкращого рівня послуг в межах 
виділеного бюджету, таким чином впливаю-
чи на витрати при здійсненні основної освіт-
ньої діяльності; адміністративні й господарчі 
підрозділи в рамках освітньої діяльності від-
повідають за витрати. 

Автономізація вишів не означає їх повну не-
залежність від держави: у більшості країн 
ОЕСР держави фінансують до 70  % усіх обся-
гів бюджетів університетів, що є основним 
важелем впливу держави на процеси перет-
ворень в університетах та основним інстру-
ментом досягнення позитивних результатів в 
освітній сфері [17]. 

Гострою проблемою сучасної вищої освіти є 
неефективне використання бюджетних кош-
тів для забезпечення високої якості освітніх 
послуг. Рівень бюджетного фінансування 
освітньої сфери позбавлений інвестиційного 
характеру, не забезпечує надійного розвитку 
та модернізації освіти. Держава повинна 
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створити належні умови для ефективної дія-
льності навчального закладу, максимально 
зосередити бюджетні ресурси на пріоритет-
них напрямах розвитку освіти [12, c. 139] 

В країнах ЄС державне фінансування залиша-
ється найбільш важливим джерелом фінан-
сування для багатьох університетів через такі 
форми як блокові гранти, цільове фінансу-
вання, проектне фінансування та контракти. 
Блоковий грант визначається як фінансовий 
грант, який покриває декілька категорій ви-
трат (такі як викладання, поточні експлуата-
ційні витрати та науково-дослідна діяль-
ність). У такій системі університети в основ-
ному відповідальні за внутрішній розподіл 
коштів залежно від потреб закладу. 

Розмір блокових грантів може обчислювати-
ся по-різному, на основі даних за попередній 
період, елементів витрат (кількість студентів, 
кількість співробітників, площа приміщень, 
тощо) або елементів здобутків (рівень успіш-
ності, публікації, контракти на проведення 
науково-дослідних робіт). Одна з загально-
поширених систем передбачає обчислення 
розміру блокових грантів на основі поєднан-
ня обох чинників 

 Цільове фінансування передбачає перероз-
поділ коштів з блокового гранту на конкретні 
лінії фінансування.  

Додаткові кошти можуть бути отримані за-
вдяки проектному фінансуванню – в більшо-
сті випадків виділення коштів здійснюється 
на конкурсній основі. В умовах, коли обсяг 
блокових грантів скорочується, такий кон-
курс стає для університетів надзвичайно ак-
туальним джерелом доходів – показник їх ус-
пішності у такому конкурсі може бути вклю-
чений до критеріїв, що використовуються у 
формулі фінансування блокового гранту [15, 
c. 29–32] 

Для прикладу, можна зазначити, що фінансу-
вання вищої освіти з державного бюджету в 
Норвегії здійснюється у формі грантів, які 
використовуються на фінансування поточної 
роботи вишів і капітальні витрати. Гранти 
для вищих навчальних закладів визначають-
ся на основі кількості студентів. Фінансова 
підтримка студентів здійснюється на основі 
стипендій та освітніх кредитів Державного 
банку. Система фінансування вищої освіти у 
Швеції заснована на укладанні контрактів 

між урядом та закладом, де у загальному ви-
гляді обумовлюються стратегічні трьохрічні 
плани для навчальних закладів. В контрактах 
обов’язково вказуються наступні дані: кіль-
кість випускників, що повинен випустити 
університет; загальна кількість студентів, пе-
рерахована на студентів денної форми на-
вчання; сфери навчання, в яких кількість сту-
дентів буде збільшуватись або зменшува-
тись; навчальні програми, в яких треба збі-
льшити частину чоловіків або жінок; підгото-
вка і подання звіту щороку та можливий пе-
регляд договору з огляду на результати ви-
конання [6]. 

Тому вищі навчальні заклади зарубіжних кра-
їн дедалі більше уваги приділяють результа-
тивності показників своєї діяльності, що ві-
дображають обсяг фінансового забезпечення 
держави: частка студентів, які отримали піс-
ля встановленого терміну диплом бакалавра 
чи магістра, до загального контингенту; час-
тка студентів, які отримали роботу після за-
кінчення вишу, до загальної кількості випус-
кників; зв’язки закладу із міжнародними ор-
ганізаціями тощо. 

 

Висновки 

За результатами виконаного дослідження 
можна зробити висновки, що основними на-
прямками фінансової автономії вищих навча-
льних закладів у сучасних умовах є зняття 
обмежень щодо управління активами; ство-
рення ендавмент-фондів та комерціалізація 
наукових досліджень вишів; правильна орга-
нізація фінансової структури; розширення 
видів надання платних послуг вищих навча-
льних закладів; підвищення ролі фінансового 
менеджменту у закладів та компетентність 
керівника вишу в управлінні фінансами та 
інше. 

Досвід розвитку ендаумент-фондів зарубіж-
них навчальних закладів вказує на те, що во-
ни є значним джерелом фінансування. Однак 
до основних стримуючих чинників розвитку 
ендавменту в Україні є відсутність вільних 
коштів для благодійництва, відсутність дер-
жавних програм заохочення благодійників в 
даному напрямку, недовіра до можливих 
шляхів розміщення коштів та інше. 
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 Вітчизняні науковці повинні також повинні 
інтенсивно захищати права своєї інтелектуа-
льної власності та організовувати технологі-
чні трансфери, що може сформувати значну 
частину доходів вишу. 

В цілому фінансова автономія сприяє ефек-
тивному використанню фінансових ресурсів 

вищими навчальними закладами через під-
вищення їх фінансової відповідальності.  

В сучасних умовах також виникає необхід-
ність зміни державного фінансуванні в Укра-
їні, наприклад на основі блочних грантів. 
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