
228 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір, 

Вип. 1 (99).

Предложена система регуляторных мер, которые целесообразно принять На-
циональному банку Украины для стимулирования банковского инвестирования 
в развитие экономики.
ключевые слова: банковская инвестиционная деятельность, регулирование, 
Национальный банк Украины.

Druhov O. O., Yunko O. M.
The condition and prospectives of development of state regulation of banking 
investment activity in Ukraine
The current condition and problems of banking investment activity in Ukraine, the 
system of state institutions that regulate it were have been investigated. The system 
of regulatory measures that should be applied by National Bank of Ukraine for the 
stimulating the banking investments into the economy development was suggested. 
Key words: banking investment activity, regulation, The National Bank of Ukraine.

Другов Олексій Олександрович – доктор економічних наук, доцент, за-
ступник директора з наукової та міжнародної роботи львівського інститу-
ту банківської справи Університету банківської справи Національного банку 
України (м. київ);

Юнко Олена Михайлівна – студентка VI курсу фінансово-економічного 
факультету львівського інституту банківської справи Університету банків-
ської справи Національного банку України (м. київ).

УДк [338.45:37]:336(477)

Л. К. Семів

ФіНАНсОВі мОжЛИВОсті УКРАЇНсьКИХ ВИшіВ 
В іНтЕГРАЦіЇ ОсВітИ і НАУКИ В РЕГіОНі

Визначено сучасні тенденції фінансування ВНЗ України; охарактеризо-
вано основні напрями диверсифікації фінансових джерел розвитку вишів; про-
аналізовано фінансові можливості українських дослідницьких університетів 
на шляху інтеграції освіти і науки в регіоні.
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постановка проблеми. У стратегії інноваційного розвитку України на 
2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [1] визначено механізми 
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інноваційної моделі українського суспільства на засадах «суспільства знань», 
розвиток якого не може відбуватися без розширення інвестиції в розвиток 
людини, упровадження інновацій, генерування нових знань, зростання ролі 
і значення вищої освіти, науково-дослідної роботи в сучасних університетах.

в європейському контексті важливість вищої освіти розкриває ідея 
«трикутника знань», яка демонструє максимально тісний зв’язок освіти, до-
слідницької діяльності та технологічних інновацій на Європейському конти-
ненті. У цій тріаді університети стають центрами виробництва і передаван-
ня знань (навчальна діяльність, науково-дослідна робота), розповсюдження 
(дослідження, академічна мобільність) та використання й виробництва но-
вих знань (інноваційна діяльність суб’єктів господарювання). У результаті 
реалізації «трикутника знань» бізнес інтегрується з освітою та наукою, орі-
єнтує студентів і викладачів на практичні проблеми та відслідковує най-
новіші дослідницькі новації, які народжуються у стінах науково-дослідних 
лабораторій університетів. Зазначені процеси відображають закономірності 
формування загальноєвропейського простору вищої освіти (еНеа) і загаль-
ноєвропейського простору наукових досліджень (ERA), введення принципу 
«центральної ролі університетів у розвитку європейського культурного ви-
міру». Необхідні зміни в системі вищої освіти щодо нової ролі університе-
тів, інших закладів вищої освіти у стимулюванні регіонального розвитку є 
невіддільними від фінансового забезпечення їхньої діяльності, зокрема, від 
необхідності диверсифікації фінансових джерел для проведення наукової й 
освітньої діяльності, ураховуючи інноваційний та інтеграційний вектори 
розвитку вишів. 

аналіз останніх досліджень. З початку періоду державної незалеж-
ності численні публікації з проблем фінансування вищої освіти свідчать, що і 
вітчизняні вчені починають приділяти дедалі більше уваги дослідженню цієї 
проблематики. Питання фінансування і розвитку управління фінансовими 
ресурсами вищої освіти перебувають у колі наукових інтересів установ На-
ціональної академії наук України, академії педагогічних наук, галузевих на-
уково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів. У численних дослі-
дженнях вказується на існуванні недостатнього бюджетного фінансування 
вищої освіти, результатом яких є руйнація матеріальної основи вНЗ, низь-
кий рівень заробітної плати науково-педагогічних працівників, стипендій 
студентам, аспірантам, затримка їхніх виплат, активізація «відпливу мізків». 
ці та інші питання щодо визначення джерел фінансування освітньої систе-
ми досліджували в. андрущенко, й. бескид, в. бобров, Є. бойко, т. боголіб, 
о. василик, Д. грішнова, м. Євнух, в. Євтушевський, І. каленюк, к. корсак, 
в. кремень, в. куценко, в. луговий, о. Навроцький, Є. Ніколаєнко, к. Павлюк, 
о. Падалка, о. сидоренко, а. Чухно, г. Штейн, в. Юхименко тощо. 
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в умовах фінансово-економічної кризи через незадовільний стан фі-
нансування галузі як вагомої перешкоди розвитку й модернізації системи 
освіти України загалом і брак коштів на розвиток фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень, зокрема, існує слабкий зв’язок між навчаль-
ною і науковою роботою у вНЗ. Інтереси розвитку країни, регіону, самих вНЗ 
потребують здійснення комплексу організаційних заходів із забезпечення на-
лежного фінансування українських вишів. 

постановка завдання. мета дослідження полягає у з’ясуванні особли-
востей фінансування вНЗ України, визначенні основних напрямів диверси-
фікації фінансових джерел розвитку вишів, аналізі фінансових можливостей 
українських дослідницьких університетів в інтеграції освіти і науки в регіоні. 

Виклад основного матеріалу. реалізація головної ідеї «трикутника 
знань» вимагає, щоб вНЗ активно поєднували виконання традиційних освіт-
ніх завдань із задоволенням поточних і стратегічних вимог провідних підпри-
ємств країни, регіону. Інтеграція освіти, науки, економіки вимагає зростання 
рівня фундаментальної підготовки студентів, масове включення викладачів 
і студентів у науково-дослідну роботу як необхідну умову їхньої участі в на-
уковому та інноваційному процесі і запоруку підготовки інноваційно орієн-
тованих молодих фахівців [2]. безумовно, ці проблеми не можна розв’язати 
без диверсифікації фінансових джерел вНЗ.

Попри задекларовану в Законі України «Про освіту» законодавчу норму 
щодо бюджетного фінансування освіти в розмірі не менше ніж 10% ввП, з по-
чатку 90-х років ХХ століття ця галузь фінансується значно меншими обсягами, 
що сприяло хибному уявленню про необов’язковість витрат на освіту з боку 
держави. Проте навіть в умовах фінансово-економічної кризи державна статис-
тика відзначає зростання обсягів фінансування освітніх потреб населення. 

Упродовж 2000–2010 pp. частка видатків на вищу освіту (у % до ввП) 
коливалась у межах 1,3–2,3%. Частка видатків на вищу освіту (у відсотках до 
загальних видатків Зведеного бюджету) за той же період збільшилась від 4,7% 
у 2000 р. до 6,8% у 2009 р. та 6,6 % у 2009 р. Щодо частки видатків на вищу осві-
ту в загальному обсязі видатків на розвиток галузі, то вона дещо скоротилась: 
з 32,3% у 2000 р. до 31,3% у 2010 р. [3, с. 3]. 

Попри зростання видатків Зведеного бюджету на вищу освіту, усе ж на-
явний рівень бюджетного фінансування вишів не задовольняв достатньою мі-
рою навіть її поточні потреби. Як наслідок: зменшення рівня заробітної плати 
викладачів до рівня, нижчого від визначених національним законодавством 
норм і критеріїв розвитку вищої школи і науки; існування загрози перегляду 
для них системи доплат і надбавок; призупинення бюджетного фінансування 
пільгових кредитів на будівництво житла для науково-педагогічного та педа-
гогічного персоналу тощо. У даний час у структурі фінансового забезпечення 
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вищої освіти збільшується питома вага коштів спеціального фонду, заробле-
них самими державними вНЗ (плати за навчання, плати за оренду, надання 
робіт і послуг тощо) [4]. 

в умовах інфляції, економічної кризи модель державного (бюджетно-
го) фінансового вНЗ, крім соціальних наслідків, характеризується: сповіль-
ненням переходу вНЗ на інноваційні засади розвитку; втратою керованості 
в розміщенні державного замовлення за регіонами і відповідно зростанням 
частки студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб. До 
зазначених проблем, існування яких сповільнює модернізацію, розвиток і 
входження освітньої системи в умови економіки знань, додалися: втрата ке-
рованості процесом створення нових вНЗ та їхній філій; зростання обсягів 
комерціалізації навчання; без активної державної підтримки вНЗ слабко ре-
агують на потреби ринку праці. лише двоє з трьох випускників вНЗ, що на-
вчалися за державні кошти, отримують відповідне направлення на роботу, що 
засвідчує відсутність в Україні механізму відшкодування державних коштів.

У сучасних умовах фінансування національної вищої освіти пов’я-
зується з формуванням комерційного контингенту студентів, а також із на-
данням додаткових платних освітніх послуг населенню, службам зайнятості, 
підприємствам та неосвітньою комерційною роботою. Усі види платних по-
слуг навчальних закладів утворюють позабюджетні джерела їх фінансування.

Хоч упродовж останніх 10 років частка прийому студентів на 1-й курс 
за кошти державного бюджету залишається на рівні, трохи вищому за познач-
ку 40,0%, зросла частка прийому за кошти місцевих бюджетів (збільшилась 
від 0,9 до 5,6%). в аналізований період суттєво знизилася питома вага сту-
дентів, які зараховані на 1-й курс за кошти центральних органів виконавчої 
влади, юридичних осіб [5].

Через створення законодавчого підґрунтя для впровадження у прак-
тику фінансування вищої освіти платного навчання виділяється частина сту-
дентів, навчання яких могло фінансуватись із позадержавних джерел. вони 
складаються як з особистих коштів студента, так і коштів підприємств-замов-
ників та організацій-спонсорів. тому левову частку у прийомі на навчання 
зайняли студенти, за яких плату вносять фізичні та юридичні особи, тобто 
з кожним роком збільшується частка платних послуг вищої освіти. Якщо у 
1999/2000 н. р. для навчання за рахунок фізичних і юридичних осіб було при-
йнято 48,7% студентів, то на початок 2010/2011 н. р. платними видами послуг 
було охоплено 52,5% [5]. 

Позитивним результатом появи платної освіти можна відзначити: 
зрослий рівень оплати праці викладачів, можливість відновлення матеріаль-
но-технічної бази, розширення доступу до навчання тих абітурієнтів, які з 
різних причин не змогли поповнити контингент вНЗ за рахунок  державного 
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бюджету. Хоча, з другого боку, розмір плати за навчання стає серйозною пере-
шкодою для отримання вищої освіти тими верствами населення, рівень до-
ходів яких не дозволяє оплатити їм вартість навчання. 

Процеси інтернаціоналізації навчання, болонський процес через акти-
візацію напливу іноземних студентів із країн, що розвиваються, та із середньо 
розвинутих країн мають суттєво збільшити сектор платних освітніх послуг. 
У цих умовах зростає вірогідність появи фінансового ризику, пов’язаного зі 
здобуттям освіти за кордоном, за яким національна система освіти втрачати-
ме, недотримуватиме значні обсяги фінансових ресурсів розвитку.

болонська стратегія, транснаціоналізація навчання активізували інте-
лектуальну міграцію. 

водночас із просторовим переміщенням фахівців високої кваліфікації, 
рідких професій, професіоналів набули поширення: часті виїзди викладачів 
вНЗ за кордон для проведення наукової та викладацької діяльності, участі в 
конференціях, робота в закордонному вНЗ за сумісництвом, грантова діяль-
ність тощо. тенденція до скорочення «витоку розуму» і заміна його процесом 
«циркуляції розуму» через спрощення візових режимів, створення сприят-
ливих умов працевлаштування висококваліфікованих трудових емігрантів 
дозволить у перспективі розраховувати не тільки на істотний приріст укра-
їнського людського капіталу з новими знаннями, кваліфікаціями, новим до-
свідом, новими зв’язками. 

Зазначені новітні процеси мають позначитися і на фінансовому забез-
печенні українських вишів через збільшення обсягів міжнародного і вітчиз-
няного ринків освітніх послуг, появу нових споживачів освітніх послуг вищої 
освіти – іноземних студентів. 

На початок 2011/2012 н. р. у вНЗ І–ІV рівнів акредитації України здо-
бували вищу освіту 42 970 іноземців, кількість яких майже потроїлась проти 
2003/2004 н. р. [3]. 

Позитивна динаміка надання освітніх послуг іноземним студентам 
сприяє зростанню доходів українських вишів: оплата навчання іноземними 
студентами щороку поповнює бюджет України на 800 млн грн за рік. Прожи-
вання та навчання іноземних студентів «вливає» в економіку України щороку 
близько 500 млн дол. на рік. Надходження від навчання іноземних студентів 
дозволяють зберігати науково-педагогічний персонал вНЗ, їхнє адресне спря-
мування поліпшує якість надання освітніх послуг для всіх студентів незалеж-
но від громадянства [10].

аналіз джерел фінансування вищої освіти за регіонами вказує на те, 
що суттєво нижча частка державного фінансування доповнюється вагомою 
часткою фінансування фізичних та юридичних осіб, і таке співвідношення 
має певні регіональні відмінності (рис.). 
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рис. розподіл регіонів за джерелами фінансування навчання  
у ВнЗ ііі–іV рівнів акредитації на початок 2011/2012 н. р. [3, с. 26]

За показником частки державного фінансування відносно краща си-
туація відзначена на початок 2011/2012 н. р. у київській (50,2%), Черкаській 
(49,1%), львівській (47,9%) областях. У решти регіонів цей показник коливав-
ся від 46,0% у волинській, миколаївській, Чернігівській областях до 24,1% в 
ар крим за середнього в Україні показника 39,8%. Наголошуючи на потре-
бі розширенням частки бюджетного фінансування, вважаємо, що воно має 
стосуватися, перш за все, тих напрямів, які є визначальними для реалізації 
інноваційної моделі економіки. очевидно, що в підготовці спеціалістів пер-
спективних напрямів пріоритетну роль відіграватимуть фундаментальні на-
укові дослідження. Щодо розвитку нових напрямів фінансування вищої світи, 
ми погоджуємось із таким твердженням: «У даний час проблема полягає не 
тільки в тому, щоб підняти рівень фінансування освіти, а в першу чергу в по-
будові і реалізації такого механізму (ширше – моделі економіки), де галузі і 
окремі підприємства не можуть існувати без інновацій, а наука і освіта забез-
печують їм через інновації (у тому числі високі технології) найвищий рівень 
рентабельності (зокрема окупність освіти і НДДкр) та конкурентоспромож-
ність» [6, c. 280].

розподіл регіонів за таким джерелом, як плата фізичних та юридич-
них осіб, вказує на зниження керованості в розміщенні державного замов-
лення за окремими регіонами. більш розповсюдженим є надання освітніх 
послуг вищої освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб в Івано-
франківській (72,2%) і Запорізькій (69,8%) областях, а найменше – у київ-
ській (49,8%) і львівській (52,0%) областях за середнього показника в Укра-
їні 58,8%. 
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У комюніке ЮНеско «Нова динаміка вищої освіти і науки для соці-
альної зміни і розвитку» (2009 р.) вказується на потребу залучення  державних 
і приватних коштів для фінансування вищої освіти, наголошується на важ-
ливості державної підтримки навчання і наукових досліджень для збалан-
сованого вирішення освітніх і суспільних завдань [7]. в Україні необхідно 
стимулювати вНЗ до дослідницької діяльності, забезпечуючи, таким чином, 
інтеграцію понять «освіта», «дослідження» та «інновація». 

З метою створення умов для ефективного фінансування університет-
ської науки варто збільшувати обсяги державних коштів для тематичного 
забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень. У цьому сенсі за-
слуговує на увагу чинна в Україні Державна цільова науково-технічна та со-
ціальна програма «Наука в університетах» на 2008–2012 роки. Програма спря-
мована на активізацію наукової діяльності університетів та поглиблення її 
взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висо-
кокваліфікованих фахівців для наукоємних галузей національної економіки і 
виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження іннова-
ційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей і завдань розвитку 
національної інноваційної системи [8].

Досягнення означених цілей передбачено здійснити через надання уні-
верситетам статусу дослідницького, тобто вНЗ, що має статус національного, 
значний науковий, науково-дослідний, науково-технічний та інноваційний 
потенціал, є визнаним лідером у галузі вищої освіти, фінансується за раху-
нок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України, 
а також за рахунок джерел власних надходжень. На початок 2013 року статус 
самоврядних (автономних) дослідницьких національних вНЗ у Україні мали 
14 університетів.

До фінансування за рахунок коштів загального фонду Державного бю-
джету університети залучають інші джерела: спеціального фонду державного 
бюджету, отримання міжнародних наукових грантів, коштів від замовників 
наукових робіт (спеціальний фонд). так, у київському національному універ-
ситеті імені тараса Шевченка 2010 року фінансування наукових досліджень 
за рахунок загального фонду Державного бюджету (% до загального фінан-
сування науки в університеті) становило 83,5%; укладення договорів (% до 
загального фінансування науки в університеті) – 12,7%. Зазначений обсяг 
коштів дозволив здійснити 177 науково-дослідних робіт. обсяг бюджетного 
фінансування науково-дослідних робіт університету 2010 року, порівняно з 
2009-м, зріс на 12,8%; обсяг фінансування договірної тематики зріс на 53%. 
Наукові дослідження в університеті проводили також за міжнародними гран-
тами і за кошти міжнародних фондів, фірм і організацій (УНтц, темПУс-
тасІс, Нато, CRDF тощо). Подальші перспективи розвитку університету 



235

Фінансові можливості українських вишів в інтеграції освіти і науки в регіоні

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір, 
Вип. 1 (99).

(відповідно і надходження потрібних фінансових коштів) пов’язується з ак-
тивним включенням у проекти сьомої рамкової програми Єс із наукових до-
сліджень і розвитку технологій (рП7) та комерціалізацією результатів науко-
во-дослідних робіт [9]. 

Висновки. скорочення бюджетного фінансування вищої освіти у 90-х 
роках ХХ століття, втрата державою провідних позицій у фінансуванні фунда-
ментальних і прикладних наукових досліджень суттєво знизили роль науко-
вої складової університетської освіти. тому на регіональному рівні потрібно 
реалізувати заходи, які зміцнять сектор наукових досліджень в університетах, 
посилять зв’язок останніх із регіональним бізнес-середовищем, що має стати 
протидією зменшенню реального відпливу за кордон знаних учених, дослідни-
ків, а також здібної молоді. 

Перспектива фінансування університетської освіти пов’язується 
також із створенням регіональних університетських центрів, які можуть 
забезпечувати комплексне інноваційне спрямування освітньо-наукової 
діяльності, формувати якісну взаємодію у тріаді «університет – бізнес – на-
ціональна і регіональна економіка». відповідно до пріоритетів соціально-
економічного розвитку регіону університетські центри могли б на тендерній 
основі створювати міжвузівські науково-дослідні лабораторії, тимчасові на-
уково-пошукові комплексні групи, що є дотичними до багатьох наукових 
напрямів. Університетський центр має здійснювати не тільки регіональний 
розподіл коштів Державного фонду фундаментальних досліджень (ДффД), 
а й активно співпрацювати з бізнесовими структурами, зарубіжними гран-
тодавцями, органами регіональної влади з тим, щоб акумулювати кошти ці-
льового призначення для власних потреб і потреб інноваційного розвитку 
регіону.
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