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У сьогоденні для досягнення краї
ною більшого успіху в економічному, 
соціальному й культурному розвит
ку необхідно вкладати фінансові ре
сурси в освіту, тобто інвестувати в 
інтелектуальний потенціал держави. 
Основним елементом системи освіти 
виступають заклади вищої освіти, 
які готують майбутніх фахівців шля

хом надання їм відповідних знань, 
формування належних навичок і 
компетенцій. Але без достатнього 
фінансування ЗВО не в змозі забезпе
чити виконання покладених на них 
функцій.

Теоретичні та практичні аспек
ти фінансового забезпечення ЗВО 
й фінансування освіти загалом ви
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Анотація. У статті наведено результати дослідження фінансового забезпечення 
закладів вищої освіти (ЗВО), що перебувають у сфері управління Міністерства освіти 
і науки України (МОН), за 2014–2020 рр. Проаналізовано сучасний стан фінансування 
вищої освіти в Україні. Розглянуто джерела формування фінансових потоків у ЗВО, 
такі як бюджетне фінансування та власні надходження, отримані як плата за по-
слуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, та інші 
джерела власних надходжень бюджетних установ; окреслено напрями використання 
бюджетних коштів, зокрема спеціального фонду. Доведено необхідність залучення 
додаткових фінансових ресурсів для підвищення конкурентоспроможності ЗВО та 
якості вітчизняної вищої освіти. Визначено, що для ефективного функціонування 
ЗВО в сучасних умовах необхідно ретельніше підходити до планування й аналізу ви-
трачання активів закладу (як грошових, так і ресурсних); знаходити якомога більше 
джерел для отримання додаткового фінансового забезпечення, використовуючи 
такі інструменти, як недержавні інвестиції, кредитування; заохочувати представ-
ників бізнесу до партнерства. Зроблено висновок, що для ефективного функціонуван-
ня ЗВО необхідно надати закладу фінансову автономію з метою результативнішого 
використання коштів, одержаних із різних джерел фінансування. 
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, фінансування, фінансово-еконо-
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світлено в працях багатьох вітчиз
няних учених. Наприклад, Т. А. Ящук 
[1], Ю. М. Коваленко та Л. О. Вітренко 
[2] досліджують теоретичні засади 
визначення оптимального механіз
му фінансування вищої освіти, ана
лізують основні показники стану й 
розвитку української системи вищої 
освіти. 

Аналізу стану фінансового забез
печення вищої освіти в Україні за 
останні роки та розробленню напря
мів державної політики щодо поліп
шення її фінансування, що вплине на 
підвищення якості освітніх послуг, 
присвячено праці таких науковців, як 
Л. В. Лисяк, Я. І. Петрова, П. Р. Цюп’як 
[3], В. І. Луговий [4], Н. А. Дехтяр [5],  
В. В. Ковтунець, С. Л. Лондар [6], 
О. Л. Тоцька [7]. І. О. Лютий, О. Б. Біляв
ська, Г. А. Поляновський [8], Г. М. Те
рещенко та Л. П. Лондар [9] вивчають 
альтернативні джерела фінансуван
ня й фінансової автономії ЗВО. 

Метою статті є дослідження фі
нансових потоків у системі вищої 
освіти, котрі впливають на якість 
освітніх послуг і конкурентоспро
можність освітньої діяльності віт
чизняних закладів вищої освіти.

Згідно зі ст. 71 Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 
№ 1556VII, фінансування держав
них закладів вищої освіти здійсню
ється за рахунок коштів державного 
бюджету на умовах державного за
мовлення на оплату послуг з підго
товки фахівців, наукових і науково 
педагогічних кадрів та за рахунок 
інших джерел, не заборонених зако
нодавством, із дотриманням прин
ципів цільового та ефективного ви
користання коштів, публічності та 
прозорості у прийнятті рішень [10]. 
У ст. 73 Закону зазначено, що ЗВО, 

за умови надання належного рівня 
освітніх послуг як основного виду 
діяльності, можуть надавати фізич
ним і юридичним особам платні по
слуги відповідно до законодавства та 
статуту закладу. Це можуть бути як 
освітні, так і інші послуги у сфері нау
кової й науковотехнічної діяльно
сті, міжнародного співробітництва, 
відпочинку, оздоровлення, туризму, 
фізичної культури і спорту, побутові, 
житловокомунальні та інші послуги. 
Перелік таких послуг наведено в По
станові Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку плат
них послуг, які можуть надаватися 
закладами освіти, іншими установа
ми та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комуналь
ної форми власності» від 27.08.2010 
№ 796 (згідно з останньою редакці
єю від 14.04.2021) [11].

У питаннях модернізації держав
ної політики фінансування вищої 
освіти перші кроки вже зроблено. 
Так, із 2020 р. фінансування закладів 
освіти розраховується згідно із зако
нодавчими актами [10–12], і на його 
розмір впливають такі показники:

– чисельність здобувачів вищої 
освіти (студентів), що заохочує збері
гати профіль університету, віддавати 
перевагу технічним спеціальностям;

– масштаб діяльності, що спону
кає об’єднуватись у «вагоміші» уні
верситети для отримання більшого 
фінансування й ефективного вико
ристання ресурсів;

– рівень регіональної підтримки, 
що стимулює розбудову вищої освіти 
в регіонах;

– показник наукової діяльності, 
що мотивує розвивати науку, шукати 
партнерів у бізнесі та диверсифікува
ти джерела фінансування;
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– ступінь міжнародного визнан
ня, що заохочує брати участь у між
народних дослідженнях, проєктах, 
будувати добропорядні відносини із 
зарубіжними партнерами);

– працевлаштування випускників, 
що заохочує ЗВО підвищувати якість 
освіти та враховувати потреби ринку.

Наступним кроком МОН планує 
надати університетам фінансову 
автономію, але для цього необхід
но привести законодавчі акти у від
повідність із нормами Конституції 
України.

Як видно з рис. 1, у 2015 р. кіль
кість ЗВО зросла за рахунок закла
дів Міністерства аграрної політики 
та продовольства України й Націо
нального банку України, що були 
передані до сфери управління МОН 
відповідно до розпоряджень Кабі
нету Міністрів України [13–14]. Піс
ля 2015 р. їхня кількість поступово 
знижувалася в результаті процесів 
оптимізації (ліквідації, об’єднання). 

Таким чином, у 2020 р. функціону
вало на 5,4 % менше закладів, ніж у 
2015 р. Надалі очікується скорочен
ня до 140–150 ЗВО [15].

Як свідчать наведені дані, за сім 
років сума видатків із державного 
бюджету для ЗВО майже подвоїлася 
(в 1,8 раза й більше), при цьому що
річне зростання обсягів державного 
фінансування було нерівномірним, а 
саме: у 2015 р. – на 2840,92 млн грн 
(18 %), у 2016 р. – на 2384,44 млн грн 
(12,8 %), у 2017 р. – на 653,63 млн грн 
(3,1 %), у 2018 р. – на 2183,96 млн грн 
(10,1 %), у 2019 р. – на 3888,9 млн грн 
(16,3 %) та у 2020 р. – на 492,9 млн 
грн (1,8 %). При цьому зростання 
у 2015 і 2016 рр. відбулося за раху
нок спеціального фонду, який збіль
шився на 25,3 та 27,6 % відповідно.  
А збільшення видатків із загального 
фонду сягнуло 14 % у 2015 р. і лише 
3,9 % у 2016 р. Майже однаковим із 
загального і спеціального фондів 
воно було у 2018 р. (9,8 та 10,6 %) й у 

Рис. 1. Кількість закладів вищої освіти МОН та обсяги їх фінансування  
із загального і спеціального фондів державного бюджету у 2014–2020 рр.,  

од., млн грн
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності.

10 217,53
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16 884,9 17 709,74

5 575,32
6 986,79

8 916,85 8 442,9 9 334,77
10 859,8 10 527,86

15792,85

18 633,77
21 018,21 21 671,84

23 855,8

27 744,7 28 237,6

151

164

160

157

160
157

155

140

145

150

155

160

165

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Загальний фонд, млн грн

Спеціальний фонд, млн грн

Видатки, всього, млн грн

Кількість закладів, од.



“Освітня аналітика України” • 2021 • № 3 (14)

ВИЩА ОСВІТА

61

2019 р. (16,3 та 16,3 %). Тільки 2017 і 
2020 рр. характеризуються зменшен
ням видатків зі спеціального фонду – 
на 5,3 та 3,1 % відповідно, при цьому 
в загальному фонді спостерігається 
їх зростання на 9,3 і 4,9 % відповідно. 

Співвідношення загального та 
спеціального фондів упродовж дослі
джуваних років перебувало в таких 
межах: загальний фонд становив від 
58 до 65 % загальної суми видатків, 
а спеціальний – від 42 до 35 % відпо
відно. Слід зауважити, що у 2016 р. 
спеціальний фонд дорівнював 42,4 % 
(найбільше значення) загальної суми 
видатків, а в 2014 р. – 35,3 % (най
менше значення). Для порівняння: в 
Європі частка державного фінансу
вання у структурі доходів універси
тетів становить від 50 до 90 % [16].

На рис. 2 відображено динамі
ку обсягів поточних і капітальних 
видатків із державного бюджету 
протягом 2014–2020 рр. Як видно, 
обсяги фінансування поточних ви
датків (КЕКВ 2000) набагато пере

вищують обсяги капітальних видат
ків (КЕКВ 3000). Зокрема, тільки у 
2016 р. капітальні видатки сягали 
майже 11 % загального обсягу видат
ків, у інші роки вони становили що
найбільше 6 %.

Упродовж семи років поточні ви
датки зростали кожного року віднос
но попереднього. У 2015 р. спосте
рігалося найістотніше збільшення 
обсягу видатків – на 2559,78 млн грн 
(16,7 %), у 2016 р. – на 788,19 млн грн 
(4,4 %), у 2017 р. – на 1799,49 млн грн 
(9,6 %), у 2018 р. – на 2258,85 млн грн 
(11 %), у 2019 р. – на 3426,93 млн грн 
(15 %) та у 2020 р. – на 1023,44 млн 
грн (3,9 %). При цьому найбільше 
зростання обсягів капітальних ви
датків зафіксоване у 2016 р. – на 
1596,25 млн грн, або 225,3 %, а змен
шення – в наступному, 2017му, році – 
на 1145,86 млн грн, або 49,7 %. 

На рис. 3 зображено структуру 
поточних видатків на фінансування 
ЗВО у 2014–2020 рр. із державного 
бюджету. Найбільшу частину поточ

Рис. 2. Кількість закладів вищої освіти МОН та обсяги фінансування їхніх 
поточних і капітальних видатків із державного бюджету у 2014–2020 рр.,  

од., млн грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності.
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них видатків ЗВО становлять видат
ки на оплату праці з нарахування
ми (КЕКВ 2100). Упродовж перших 
трьох років досліджуваного періоду 
їхня частка в поточних видатках пе
ревищувала 60 %: у 2014 р. – 65 %, 
у 2015 р. – 62,6 %, у 2016 р. – 63,8 %.  
А починаючи з 2017 р. спостерігаєть
ся зростання частки оплати праці з 
нарахуваннями в поточних видатках 
до 79,2 %; у 2018 р. вона дорівнювала 
79,8 %, у 2019 р. – 80,7 % й у 2020 р. 
досягла максимального значення в 
досліджуваному періоді – 85,1 %. Та
ким чином, усі інші поточні видатки 
у 2020 р. становили менш ніж 15 %.

Частка видатків на оплату ко
мунальних послуг і енергоносіїв 
(КЕКВ 2270) протягом семи років 
коливалася в межах від 6,3 до 9,4 %. 
Найнижче її значення було зафіксо
ване у 2014 р., а найвище – у 2017 р. 
У період між цими роками частка 
таких видатків поступово зростала: 
у 2015 р. вона дорівнювала 7,7 %, у 
2016 р. – 9,2 %. А після 2017 р. спо
стерігається її поступове зменшен
ня: у 2018 р. вона становила 9,2 %, у 

2019 р. – 8,3 %, а в 2020 р. впала май
же до рівня 2014 р., до 6,5 %. 

У 2014–2016 рр. інші поточні ви
датки становили відповідно 28,7, 
29,7 і 27 % загального обсягу таких 
видатків. Починаючи з 2017 р. їхня 
частка зменшилася та у 2017 р. до
рівнювала 11,3 %, у 2018 р. – 11 %, у 
2019 р. – 10,9 %, у 2020 р. – 8,4 %. Різ
ке скорочення цих видатків поясню
ється тим, що з 2017 р. для видатків 
на академічні стипендії студентам 
(курсантам), аспірантам, докторан
там закладів фахової передвищої та 
вищої освіти в державному бюджеті 
було передбачено окрему програму 
фінансування – КПКВ 2201190. А со
ціальне забезпечення (КЕКВ 2700) 
в інших поточних видатках у 2014–
2016 рр. дорівнювало близько 70 %.

На рис. 4 наведено структуру по
точних видатків на фінансування ЗВО 
впродовж 2014–2020 рр. із загального 
фонду державного бюджету. Як вид
но, вона повторює структуру таких 
видатків загалом і динаміку змін за 
роками в державному бюджеті. Част
ка оплати праці з нарахуваннями в 

Рис. 3. Структура поточних видатків на фінансування ЗВО з державного бюджету 
у 2014–2020 рр., млн грн

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності.
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поточних видатках загального фонду 
перевищувала 60 % протягом перших 
трьох років досліджуваного періоду: 
у 2014 р. вона дорівнювала 60,7 % 
поточних видатків, у 2015 р. – 60,2 %, 
у 2016 р. – 62 %. У 2017 р. цей показ
ник почав зростати та сягнув 85 %, у 
2018 р. – 85,8 %. У 2019 р. він трохи 
знизився, до 84,3 %, а в 2020 р. досяг 
максимального значення за досліджу
ваний період – 87,9 %.

Частка видатків на оплату ко
мунальних послуг та енергоносіїв 
(КЕКВ 2270) упродовж семи років ко
ливалася в діапазоні від 4,9 до 7,9 %. 
Найнижче значення було зафіксо
ване у 2014 р., а найвище – у 2019 р.  
У період між цими роками їхня част
ка поступово зростала: у 2015 р. вона 
становила 5,7 %, у 2016 р. – 6,5 %, 
у 2017 р. – 7,6 %, у 2018 р. – 7,7 %.  
У 2020 р. вона зменшилася до 6 %. 

Протягом 2014–2016 рр. інші по
точні видатки дорівнювали відпо
відно 34,5, 34,1 і 30,8 % загального 
обсягу поточних видатків. У 2017 р. 
частка цих видатків скоротилася до 
7,4 %, у 2018 р. становила 6,5 %, у 
2019 р. – 7,8 %, у 2020 р. – 6,1 %. Част
ка видатків на соціальне забезпечен

ня (КЕКВ 2700), у складі яких видат
ки на академічні стипендії, в інших 
поточних видатках у 2014 р. сягала 
88,5 %, у 2015 р. – 93,4 %, у 2016 р. – 
92,6 %. 

На рис. 5 наведено структуру по
точних видатків на фінансування 
ЗВО у 2014–2020 рр. зі спеціального 
фонду державного бюджету. Струк
тура й динаміка поточних видатків 
спеціального фонду, як і загального 
фонду, подібна до структури цих ви
датків державного бюджету та пов
торює динаміку його структурних 
компонентів. 

Найбільшу частку поточних ви
датків спеціального фонду впродовж 
усього досліджуваного періоду ста
новили видатки на оплату праці з на
рахуваннями: у 2014 р. вони сягали 
73,7 %, у 2015 р. – 67,1 %, у 2016 р. – 
65,8 %. З 2017 р. спостерігається по
ступове збільшення їхньої частки: 
у 2017 р. – 69,5 %, у 2018 р. – 69,9 %, 
у 2019 р. – 74,8 %, у 2020 р. – 80 %. 
Частка видатків на оплату комуналь
них послуг і енергоносіїв у поточних 
видатках спеціального фонду протя
гом 2014–2020 рр. змінювалася в ме
жах від 7 до 14 %. Так, у 2014 р. вона 

Рис. 4. Структура поточних видатків на фінансування ЗВО із загального фонду 
державного бюджету у 2014–2020 рр., млн грн

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності.
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дорівнювала 9,1 %, у 2015 р. – 11,4 %, 
у 2016 р. – 14,1 % (найбільше зна
чення), у 2017 р. – 12,6 %, у 2018 р. – 
11,6 %, у 2019 р. – 9,1 %, у 2020 р. – 
7,2 % (найменше значення).

Частка інших поточних видатків 
упродовж семи років коливалася в 
межах від 12,8 до 21,6 %. Найбільше 
значення цього показника зафіксо
ване у 2015 р., а найменше – у 2020 р.  
У 2014 р. їхня частка становила 17,2 %, 
2016 р. – 20,1 %, 2017 р. – 18 %,  
2018 р. – 18,5 %, у 2019 р. – 16,1 %.

Співвідношення загального та 
спеціального фондів для видатків 
на оплату праці з нарахуваннями за 
досліджуваний період змінювалося 
в межах 6 %. У 2014 р. частка загаль
ного фонду дорівнювала 62 %, потім 
вона зростала, сягнувши у 2017 р. 
найбільшого значення – 67,6 %, піс
ля цього скоротилася до 65,5 % й у 
2020 р. становила 66,6 %. Водночас 
відповідні видатки зі спеціально
го фонду в цей період дорівнювали 
менш ніж 38 %.

Частка видатків на оплату кому
нальних послуг із загального фонду 
на початку досліджуваного періо
ду становила 51,4 %, потім два роки 

поспіль зменшувалась, а починаючи 
з 2017 р. стала підвищуватися, сяг
нувши у 2020 р. 60,1 %. Таким чином, 
фінансування видатків на оплату 
комунальних послуг та енергоносі
їв зі спеціального фонду на початку 
періоду протягом п’яти років було 
на рівні 50 %, а за останніх два роки 
зменшилося до 40 %.

Частка інших поточних видатків 
за рахунок коштів загального фонду 
у 2014–2016 рр. перевищувала 70 % 
(у 2014 р. сягала майже 80 %), оскіль
ки ці видатки містили кошти на ака
демічні стипендії. І вже з 2017 р. част
ка цих видатків із загального фонду 
скоротилася до 37–46 %. Відповідно, 
їхня частка зі спеціального фонду за 
досліджуваний період зросла з 30 до 
54 %.

На рис. 6 відображено динаміку 
капітальних видатків ЗВО у 2014–
2020 рр. із загального та спеціаль
ного фондів державного бюджету. 
Як видно, основним джерелом таких 
видатків є спеціальний фонд держ
бюджету. У 2016 р. із його загального 
фонду капітальні видатки взагалі не 
фінансувались, а абсолютне значен
ня видатків зі спеціального фонду 

Рис. 5. Структура поточних видатків на фінансування ЗВО зі спеціального фонду 
державного бюджету у 2014–2020 рр., млн грн

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності.
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сягнуло максимуму для досліджува
ного періоду.

У 2014 р. частка капітальних ви
датків із загального фонду у видат
ках держбюджету становила лише 
0,4 %, у 2015 р. вона збільшилася 
до 3,6 %. З 2017 р. спостерігається 
її поступове зростання до 25,6 %, а 
в 2018 р. зафіксоване її максималь
не значення – 32,3 %. У 2019 р. їхня 
частка дещо знизилася, на 2,4 %, а в 
2020 р. – удвічі (на 15,5 %) порівняно 
з 2019 р. 

Аналітичні дослідження пока
зують, що з державного бюджету 
майже не надаються кошти на ство
рення державних запасів і резервів, 
придбання обладнання та предметів 
довгострокового використання, на 
капітальне будівництво, ремонт, тим 
більше на придбання нових будівель 
чи земельних ділянок. Це заважає 
університетам створювати сучасну 
дослідницьку базу.

Виконаний аналіз структури ви
датків свідчить, що левову частку 
фінансування становлять видатки 

на оплату праці (з нарахуваннями) 
працівників ЗВО. При цьому видат
ки розвитку щороку скорочуються. 
Недостатнє фінансування з держав
ного бюджету не дає змоги успішно 
функціонувати галузі вищої освіти, 
котра виступає одним із ключових 
чинників економічного зростання і 
сталого розвитку країни. Через брак 
державного фінансування та власних 
фінансових коштів ЗВО погіршуєть
ся стан їхньої матеріальнотехніч
ної бази, знижуються якість і рівень 
підготовки здобувачів вищої освіти, 
рівень науководослідної й освіт
ньої діяльності та, як наслідок, кон
курентоспроможність вітчизняних 
ЗВО, що в умовах глобалізації, коли є 
можливість безперешкодно поїхати 
до іншої країни, призводить до по
силення освітньої міграції, відпливу 
абітурієнтів, котрі обирають навчан
ня за кордоном. Щоправда, під час 
пандемії COVID19 цей процес дещо 
уповільнився.

Зважаючи на досвід європейських 
університетів [16], для залучення  

Рис. 6. Капітальні видатки ЗВО із загального та спеціального фондів  
державного бюджету у 2014–2020 рр., млн грн

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності.
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додаткових фінансових джерел ук
раїн ські університети можуть вико
ристовувати фандрайзинг. Його сут
ність розкривається через ендав мент 
фонди (формування благодійних  
фондів у сфері вищої освіти [3]). Кош
ти можна залучати також від інвес
торів, благодійників, грантодавців.

Не останню роль у фінансовій ав
тономії ЗВО відіграє керівник, який 
має бути не лише професійним орга
нізатором, а й ефективним менедже
ром для забезпечення взаємодії із 
зовнішнім середовищем (розширен
ня контактів, комунікації з партне
рами) та поліпшення внутрішнього 
середовища [9]. 

Ще одним джерелом фінансуван
ня може виступати комерціалізація 
наукових досягнень, тобто створен
ня продукції (товарів, робіт, послуг), 
що приноситиме додаткові кошти. 
Додаткові надходження ЗВО можуть 
отримувати й займаючись власною 

інвестиційною діяльністю (мається 
на увазі відкриття депозитних ра
хунків, участь у формуванні статут
ного капіталу інноваційних структур 
і спільних малих підприємств [12]).

Для того щоб ефективно функціо
нувати, ЗВО повинні приймати більш 
виважені рішення щодо планування 
й витрачання фінансових і матері
альних ресурсів закладу; знаходити 
додаткові джерела фінансування, 
такі як державні та недержавні ін
вестиції; брати участь у міжнародних 
програмах і дослідженнях, заохочу
ючи представників бізнесу до парт
нерства, а також у економічному, 
культурному, соціальному житті сво
го регіону. І головне, необхідно нада
ти ЗВО реальну фінансову й універ
ситетську автономію для створення 
сучасного, конкурентоспроможного 
закладу вищої освіти, котрий пред
ставлятиме державу на міжнародно
му рівні. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL FLOWS IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS UNDER JURISDICTION OF THE MINISTRY  

OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
Abstract. The article considers financial and economic relations in higher education 
institutions in Ukraine. The economic framework for financing higher education from the 
general and special funds of the state budget and usage of said resources are analyzed. In 
recent years, the amount of expenditures from the state budget for the HEIs has almost 
doubled, and the ratio of general and special funds during those years was within the 
following limits: funding from the general fund was from 58 % to 65 % of total expenditures, 
and funding from the special fund was from 42 % to 35 % respectively. The largest share in 
the costs of the HEIs was for the remunerations with accruals (KEKV 2100), and they were 
63,27 % in 2014, 60,24 % in 2015, 56,8 % (minimum) in 2016, 74,99 % in 2017, 76,16 % in 
2018, 76,25 % in 2019, 82,05 % in 2020. Thus, other expenditures required less and less funds 
every year, so the minimum value was recorded in 2020 at only 18 %. Other expenditures 
included expenditures for utilities and energy (KEKV 2270), which ranged from 6,12 % to 
8,94 %; capital expenditures (KEKV 3000), the main source of which was the special fund, 
and they ranged from 2,71 % to 10,97 %; other current expenditures, which ranged from 
28,57 % to 8,13 % (a decrease occurred in 2017, as academic scholarships were allocated to 
the separate program of funding KPKV 2201190). The analysis of the structure of expenditures 
showed that every year an increasing percentage of funding fell on remunerations with 
accruals, and growth costs decreased annually. Thus, we see that underfunding hinders the 
provision of quality educational services and competitive knowledge. For the effective 
functioning of the HEIs it is necessary to carefully plan financial resources; make every effort 
to attract additional sources of funding; to provide the HEIs with not only financial autonomy 
but also other components of university autonomy – organizational, personnel, academic. 
Keywords: higher education, higher education institutions, financing, financial and economic 
activity, general fund, special fund.
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