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УДК 336.58-027.551:378
Тарасенко Ю. В. Аналіз здатності домогосподарств здійснювати фінансування вищої освіти

У статті проаналізовано можливості фінансування вищої освіти домогосподарствами, на прикладі домогосподарств України та Росії доведено бажання та 
здатність домогосподарств фінансувати вищу освіту. Аналіз такої здатності домогосподарств розкриває як можливості для розвитку системи освіти, так і 
можливості для подолання проблем у структурі своїх фінансів. У результаті аналізу визначено проблеми, які потребують вирішення для налагодження сталого 
фінансування. Однією з основних проблем виступає незбалансованість видатків домогосподарств. Структура цих видатків, яка є індивідуальною для кожної краї-
ни, повинна враховуватись при визначенні вартості освіти, оскільки фінанси домогосподарств стають одним із пріоритетних джерел фінансування вищої освіти. 
Виходячи з цього визначено формулу вартості освіти, яка повинна враховуватись при її встановленні і включає у себе можливості домогосподарств. Визначено 
модель, за допомогою якої можна оцінити якість фінансування вищої освіти при поєднанні різних джерел фінансування.
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Рис.: 5. Формул: 3. Бібл.: 8. 
Тарасенко Юлія Володимирівна – викладач, кафедра економічних дисциплін, Академія внутрішніх військ МВС України (пл. Повстання, 3, Харків, 61001, Україна)
E-mail: yvtarasenko@mail.ru
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Тарасенко Ю. В. Анализ способности домохозяйств осуществлять  

финансирование высшего образования
В статье проанализированы возможности финансирования высшего образо-
вания домохозяйствами, на примере домохозяйств Украины и России доказано 
желание и способность домохозяйств финансировать высшее образование. 
Анализ такой способности домохозяйств раскрывает как возможности для 
развития системы образования, так и возможности для преодоления проблем 
в структуре своих финансов. В результате анализа определены проблемы, 
требующие решения для налаживания устойчивого финансирования. Одной из 
основных проблем выступает несбалансированность расходов домохозяйств. 
Структура этих расходов, которая является индивидуальной для каждой 
страны, должна учитываться при определении стоимости образования, по-
скольку финансы домохозяйств становятся одним из приоритетных источни-
ков финансирования высшего образования. Исходя из этого определена форму-
ла стоимости образования, которая должна учитываться при ее установке и 
включает в себя возможности домохозяйств. Определена модель, с помощью 
которой можно оценить качество финансирования высшего образования при 
сочетании различных источников финансирования.
Ключевые слова: финансирование, высшее образование, финансы домохо-
зяйств, совокупные расходы домохозяйств.
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The article analyses possibilities of financing higher education by house-
holds, it proves, using example of households of Ukraine and Russia, wish 
and capability of households to finance higher education. Analysis of such 
a capability of households reveals both possibilities for development of the 
education system and possibilities of overcoming problems in the structure of 
own finances. In the result of the analysis, the article identifies problems that 
require solution for adjustment of stable financing. One of the main problems 
is imbalance of household expenditures. The structure of these expenditures, 
which is individual for each country, should be taken into account when iden-
tifying cost of education, since household finances become one of the prior-
ity sources of financing higher education. Due to this, the article identifies a 
formula of the cost of education, which should be taken into account when it 
is established and which includes household capabilities. The article identifies 
a model, with the help of which it is possible to assess the quality of financing 
higher education when combining various sources of financing.
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Протягом багатьох років дуже гостро стоїть питан
ня про доцільність введення плати за навчання для 
усіх студентів ВНЗ державної форми власності,  

а також про вартість навчання. Ця проблема має декілька 
аспектів для вирішення, до яких можна віднести посилен
ня нерівності при доступності освіти, а також фінансові 
можливості домогосподарств як основного джерела фінан
сування вищої освіти. Аналіз джерел фінансування пока
зує, що фінанси домогосподарств набувають все більшого 
пріоритету серед існуючих фінансових ресурсів при недо
фінансування ВНЗ з бюджету. 

Мета статті – визначити обсяги фінансових ресур
сів і можливостей домогосподарств для інвестування цих 
коштів у вищу освіту, що допоможе виявити можливості 
ресурсів домогосподарств, а також пріоритети та переваги 
у їх використанні. 

Збільшення частки фінансування вищої освіти за ра
хунок домогосподарств призводить до посилення ринко
вого механізму в розвитку вищої освіти, а також збільшу
ються вимоги від споживачів при отриманні інформації 
про вартість та якість цієї освіти.

Можливість домогосподарств фінансувати будьякі 
сфери, у тому числі вищу освіту, залежать від їх добробуту. 
Цікавою є думка самих домогосподарств з цього приводу, 
представлена на рис. 1. Як бачимо, протягом останніх років 
більшість домогосподарств вважають, що їх добробут зале
жить від них самих і держави, частка домогосподарств, які б 
самі відповідали за свій добробут досить мала. З цього мож
на відзначити, що існуюча тенденція до розподілу деяких 
витрат соціальної сфери, а саме вищої освіти, між державою 
та домогосподарствами з боку останніх має підтримку.

З розвитком багатоканального фінансування ресур
си домогосподарств набули вагомості у сфері вищої освіти, 
тому розглянемо готовність домогосподарств до самофінан
сування вищої освіти та чинники, які сприятимуть цьому. 

Щоб визначитись з готовністю домогосподарств фі
нансувати видатки на вищу освіту, звернемось до статис
тичних даних Росії, оскільки ментальний рівень населення 
дуже схожий, то можна вважати, що бачення домогоспо
дарств Росії схожі з нашими.

Дані дослідження свідчать, що майже 40 % домогос
подарств готові платити за вищу освіту від 10 до 20 % свого 
доходу, а 24 % – від 21 до 30 %, що свідчить про готовність 
більше 50 % домогосподарств платити 20 % від свого дохо
ду за освіту. Ці данні підтверджують попередню готовність 
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Рис. 1. Думка домогосподарств про відповідальність за їх добробут [1]

домогосподарств в Україні нести часину відповідальності 
за свій добробут (рис. 2).

Ще одним цікавим показником, який впливає на ба
жання домогосподарств фінансувати вищу освіту, є освіт
ній статус сім`ї: чим він нижче, тим частіше домогоспо
дарства говорять про неготовність сім'ї обмежувати свої 
матеріальні потреби заради освіти дітей або замислюються 
про доцільність таких обмежень, і навпаки. Значна частка 
домогосподарств готова понести суттєву економію, щоб 
мати змогу фінансувати освіту. Розглянемо можливість до
могосподарств фінансувати освіту за її рівнями (рис. 3).

Третина сімей готові утримувати своїх дітей, не роз
раховуючи на їх заробітки, до отримання ними повної ви
щої освіти, тобто диплома спеціаліста або магістра. Серед 
домогосподарств цей вибір стає найбільш поширеним щодо 
освіти дітей. Це пов’язано з тим, що діяльність ВНЗ, тобто 
вища освіта, пов’язана з можливістю знайти добре оплачу
вану роботу. Згідно з опитуванням домогосподарств саме 
цю відповідь вибрали зі списку запропонованих варіантів 
74 %, причому цей варіант переважав у всіх групах респон
дентів – як найбільш благополучних і високоосвічених, так 
і найбідніших і малоосвічених. Інші варіанти відповідей 
були такі: на думку 45 % опитаних, вища освіта дозволяє 
стати затребуваним фахівцем, а 43 % респондентів мету ви
щої освіти вбачають у тому, щоб домогтися успіху та по
будувати кар'єру. Зовсім інший тип мотивації закладений 
у судженнях, в яких метою вищої освіти виступають само
реалізація, творчість, особистісний розвиток і входження в 
середу культурних, освічених людей – це важливе як міні
мум для п'ятої частини опитаних – 22 % [2]. Опитування до
могосподарств доводить мету вищої освіти – забезпечення 
свого добробуту та самореалізація у професійній сфері.

В Україні домогосподарства також визнають необхід
ність та пріоритетність фінансування освіти, але, ви
ходячи з економічної ситуації, збільшення видатків 

на освіту не є першочерговими (рис. 4).
У першу чергу при збільшенні своїх доходів більшість 

домогосподарств спрямували б свої кошти у відпочинок, лі
кування та житло. На фінансування освіти свої кошти спря
мували б лише 18 % домогосподарств. Ця частка хоча і не є 
досить високою, але вона поступово збільшується з кожним 
роком, а те, що освіта стоїть після зазначених категорій, 
зрозуміло для нашої країни: відпочинок – стаття видатків 
домогосподарств, яку собі можуть дозволити не кожне до
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Рис. 2. Готовність домогосподарств фінансувати видатки на вищу освіту своїх дітей [2]

Рис. 3. Рівень освіти, до якого домогосподарство готове фінансувати [2]

Рис. 4. Напрямки фінансування домогосподарств при збільшенні доходу [1, 3]
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Рис. 5. Чисельність студентів ВНЗ І – IV рівнів акредитації за джерелом фінансування їх навчання [4]

могосподарство з огляду на сукупну структуру їх доходів і 
видатків, тому пріоритетність цієї категорії виступає у пер
шу чергу для більшості домогосподарств; лікування та інші 
споживчі статті, які передують освіті, виступають першо
черговими для більшості домогосподарств через створені в 
країні економічні умови, а також це основні статті витрат до
могосподарств, що обумовлює бажання покращення свого 
добробуту. Виходячи з цього освіта займає серединну пози
цію між бажаними та необхідними видатками, що свідчить, 
поперше, про розуміння значимості освіти для розвитку 
домогосподарств; подруге, про зростання із розумінням 
бажання фінансувати у свій розвиток.

Переходячи від аналізу бажання та можливостей до
могосподарств фінансувати освіту до показників 
фінансування вищої освіти за їх кошти, на рис. 5 

представимо дані про джерела фінансування студентів 
ВНЗ, що відображає існуюче співвідношення коштів при 
багатоканальному фінансуванні.

Протягом трьох років у фінансуванні ВНЗ І – IV 
рів нів акредитації відбувається тенденція перевищення 
фінансування за рахунок фізичних осіб над бюджетним. 
При фінансування ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації переважає 
фінансування з державного бюджету, якщо розглядати бю
джетне фінансування всіх рівнів, то на його частку перепа
дає більше 50 % фінансування ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. 
У фінансування ВНЗ III – IV рівнів акредитації протилежна 
ситуація, тут переважає фінансування за рахунок фізичних 
осіб, тобто самофінансування освіти. Але ці данні висвіт
люють розрив між державними та приватними джерелами 
фінансування у бік збільшення фінансування за рахунок 
домогосподарств. У загальному фінансуванні ВНЗ, на жаль, 
переважає самофінансування, на долю фінансування осві
ти юридичними особами та державними органами влади 
припадає незначна частина, що також відноситься до особ
ливостей фінансової стороні системи вищої освіти. 

Можливості домогосподарств до фінансування ви
щої освіти мають відображення у показниках студентів, які 
фінансують своє навчання за ці кошти. Неможливо ствер
джувати, що така тенденція викликана власним бажанням 
домогосподарств вкладати кошти у розвиток своїх на
щадків – це результат світових тенденцій в освіті, а також 
економічних особливостей нашої країни. Але збільшення 
частки домогосподарств, які вважають, що їх добробут та 
розвиток залежить не лише від держави, а й від них самих,  
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які усвідомлюють та готові фінансувати вищу освіту своїм 
дітям, робить перехід до цієї форми фінансування як пріо
ритетної, досить раціональним і поступовим.

При аналізі можливостей домогосподарств фінансу
вати вищу освіту неможливо оминути чинники, від яких 
ці можливості частково залежать. До зовнішніх чинників 
можна віднести вартість освіти, а до внутрішніх – структу
ра видатків домогосподарств. 

Питання вартості навчання має вагоме значення для 
домогосподарств: з одного боку, як стаття їх видатків, з ін
шого, як інвестиції у їх розвиток. Оскільки часта фінансу
вання навчання за рахунок фізичних осіб у ВНЗ ІІІ – ІV рів
нів акредитації складає близько 60 %, то і вартість навчання 
повинна виходити з урахуванням доходів домогосподарств. 

Структура видатків домогосподарств на рівні кожної 
країни та окремого домогосподарства різні. Так, іс
нує декілька моделей споживання: гедонізм – все

бічне задоволення матеріальних потреб; аскетизм – мінімі
зація матеріальних потреб. У реальному житті споживча по
ведінка представляє собою взаємозв’язок цих двох моделей 
із тяжінням то до однієї, то до іншої [5]. В Україні структура 
споживчих видатків відзначається великим розривом між 
споживчими та неспоживчими витратами, тобто частина 
ресурсів, яку домогосподарства мали б змогу відкласти для 
накопичення капіталу або накопичувати для майбутнього 
інвестування, складають лише близько 10 %, зрозуміло, що 
ця сума дуже мала, враховуючи рівень інфляції. 

 Що ж стосується споживчих витрат, то більше 50 % 
домогосподарства сплачують на продукти харчування. 
Якщо ж розглядати цей показник у розрізі диверсифікації 
доходів, то домогосподарства із середньодушовими дохо
дами на місяць нижче середньорічного розміру прожитко
вого мінімуму витрачали на харчування 64 % усіх сукупних 
витрат [6]. Наступним вагомим показником у сукупних ви
тратах є плата за житло, воду та інше, а також комунальні 
послуги, якщо скласти ці два показники, то їх сума близька 
до 20 % від усіх витрат. Що ж стосується витрат на тран
спорт, то для міського населення вони можуть переважать 
5 %, тому що у середньому, якщо брати 2 поїздки міським 
метрополітеном по 3 грн за проїзд, то на місяць виходити
ме 150 грн, а плата за транспорт дуже різниться залежно від 
міста та виду транспорту. І залишається, що на своє здоров 
є, освіту, відпочинок та зовнішній вигляд люди витрачають 
близько 12 %. З чого можна зробити висновок, що якість 
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та рівень життя в Україні знаходиться на досить низькому 
рівні. Більша частина ресурсів домогосподарств витрача
ється на продукти харчування та житло, що не дає людині 
можливості для розвитку та відпочинку, які виступають 
запорукою продуктивності праці робітників. Витрати до
могосподарств відіграють важливу роль в економіці, яка 
насамперед визначає, що «дослідження впливу, здійснюва
ного на загальний добробут способом, яким кожен інди
від витрачає свій дохід,– це одне з найважливіших завдань 
практичного застосування економічної науки до способу 
життя людей»[7]. Покращення структури видатків домо
господарств надає змогу отримати освіту, що збільшує 
можливість покращити своє фінансове становище та діс
тати кошти для тих статей витрат, які спрямовані на роз
виток людського капіталу, а це: охорона здоров’я, освіта, 
від починок та культура. 

Проаналізувавши сукупні видатки домогосподарств, 
повернемося до здатності домогосподарств фінан
сувати вищу освіту. Згідно з даними Держкомстату, 

на освіту вони витрачають 1,3% своїх видатків, що є досить 
незначною часткою та недостатньо, щоб сплатити вартість 
навчання. Але неспоживчі витрати, які, припускаємо, що 
також можуть бути спрямовані на фінансування освіти, 
складають у середньому 10 % витрат, і ці два показники і 
повинні бути ключовими, які враховуються при визна
ченні вартості освіти, оскільки фінанси домогосподарств 
є ресурсами, які стають фундаментом для розвитку вищої 
освіти. Тому можна запропонувати таке визначення, яке 
включатиме в себе показники видатків на освіту та показ
ники неспоживчих видатків, для встановлення вартості на
вчання, яке було б помірно сплачувати:

  Внавч ≤ n · Д · 12,  (1)
де Bнавч. – вартість навчання на одного студента; Д – серед
ньомісячні загальні ресурси домогосподарства; n – відсот
кова ставка, яка залежить від розміру неспоживчих доходів 
домогосподарств та їх видатків на освіту. 

Зараз вона, за даними Держкомстату, становить від 
10 – 12%, але при ситуації, коли в державі покращиться 
соціальноекономічне становище, як це можна бачити на 
прикладі європейських країн, де на харчування приходить
ся до 20 – 40%, частка неспоживчих витрат збільшиться,  
і вартість навчання можна підвищити [8]. Наразі, коли 
більша частина коштів населення уходить на харчування та 
комунальні послуги, висока вартість навчання унеможлив
лює твердження про «доступність освіти для кожного».

Це визначення є середньою вартістю навчання, яке 
може коливатися залежно від факторів, які впливають на 
ціноутворення, від обраної спеціальності, що залежить від 
майбутніх доходів, але це коливання повинно бути помірне 
та обумовлене.

Аналіз джерел фінансування та визначення оптималь
ної вартості навчання – це питання, які вивчаються задля 
підвищення якості вищої освіти в Україні. Поєднання дже
рела фінансування та вартість освіти обумовлюють якість 
фінансування освіти, яку можна визначити виходячи з особ
ливостей механізму фінансування вищої освіти в Україні.

Особливостями нашої системи вищої освіти можна 
назвати механізм її фінансування, де поєднуються дер
жавні та приватні кошти та спостерігається тенденція до 
збільшення приватного фінансування. Виходячи з цього 
для того, щоб оцінити якість фінансування освіти, треба 

врахувати всі джерела фінансування, які використовують
ся, і витрати на освіту, що дає підстави отримати модель 
оцінки якості фінансування освіти:

  Vввп + Vдерж + Vпозаб ≥ Bнавч. · К;  (2)
  Vввп + Vдерж + Vпозаб < Bнавч. · К,  (3)

де Vввп – видатки від ВВП; Vдерж – видатки з державного сек
тора; Vпозаб – позабюджетні кошти; Bнавч. – вартість навчан
ня на одного студента; К – кількість студентів.

Якщо буде виконуватись перше визначення, то фі
нансування освіти є достатнім і спроможним забезпечити 
надання якісної освіти, тобто кошти з усіх джерел фінан
сування покривають видатки на навчання або навіть ще 
можуть служити джерелом фінансування інновацій ВНЗ,  
а якщо друге – недостатнім, і потрібно шукати додаткові дже
рела фінансування або якісніше використовувати наявні.

При ситуації, коли виконується друге визначення, 
від бувається пошук позабюджетних коштів, і, як визначено 
вище, одним з основних джерел таких коштів є фінанси до
могосподарств. 

ВиСНоВки
Фінанси домогосподарств набувають все більшого 

розвитку та значимості у сфері вищої освіти. Домогос
подарства вже визначили переваги вкладання коштів у 
свій професійний розвиток, і з кожним роком частка до
могосподарств, які поділяють це бачення, збільшується. 
На жаль, можливості домогосподарств фінансувати вищу 
освіту зустрічають деякі проблеми, до яких, у першу чер
гу, гналежить розподіл видатків домогосподарств. Серед 
споживчих витрат відбувається нерівний розподіл кош тів: 
більше 50 % коштів домогосподарств витрачаються на про
дукти харчування, майже 20 % – на житло та сукупні кому
нальні платежі, тобто 70 % коштів домогосподарств – це 
основні, але не виключні статті для проживання, а щоб за
довольнити інші потреби, залишається лише 30 %. Розрив 
між доходами та споживчими цінами, застарілий перегляд 
споживчого кошику призводить до таких показників і не
можливості накопичувати кошти на освіту або відпочи
нок, який стоїть у першочергових витратах для більшості 
домогосподарств, якби їх доходи збільшилися. Тобто до
могосподарства мають резерви, можливості та бажання 
для фінансування вищої освіти заради покращення свого 
добробуту та отримання бажаної професії, але для цього 
потребує аналізу формування та використання фінансових 
ресурсів домогосподарств, що надасть змогу раціональні
ше перерозподілити ці кошти.                    
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Саленков А. В. Социальные гарантии как стабилизирующий институт в условиях глобальной неопределенности
Раскрыта особая роль социальных гарантий как экономического института в преодолении неопределенности воздействия глобальных трансформаци-
онных сдвигов на функционирование и развитие хозяйственных систем. Показано, что в условиях глобальной неопределенности институт социальных 
гарантий в национальной экономике играет роль границы допустимых и приемлемых изменений. Дана сравнительная институциональная характери-
стика трех социальных механизмов доступа к общественным ресурсам для человека, лишенного возможности обеспечивать свою жизнедеятельность 
за счет личного труда и личной собственности: социальные гарантии, кредит, благотворительность. Доказано, что социальные гарантии являются 
существенным фактором оптимизации рискового индивидуального хозяйственного поведения и участвуют в обеспечении оптимального уровня доверия 
в экономике. Обоснован вывод, что социальные гарантии способствуют оптимизации соотношения между сохранением социального богатства и его 
развитием посредством участия в социальной селекции технологических и институциональных инноваций.
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Саленков А. В. Соціальні гарантії як стабілізуючий інститут  

в умовах глобальної невизначеності
Розкрито особливу роль соціальних гарантій як економічного інституту в по-
доланні невизначеності впливу глобальних трансформаційних зрушень на функ-
ціонування і розвиток господарських систем. Показано, що в умовах глобальної 
невизначеності інститут соціальних гарантій у національній економіці відіграє 
роль межі допустимих і прийнятних змін. Дана порівняльна інституційна ха-
рактеристика трьох соціальних механізмів доступу до суспільних ресурсів для 
людини, позбавленої можливості забезпечувати свою життєдіяльність за ра-
хунок особистої праці та особистої власності: соціальні гарантії, кредит, бла-
годійність. Доведено, що соціальні гарантії є істотним чинником оптимізації 
ризикової індивідуальної господарської поведінки і беруть участь у забезпеченні 
оптимального рівня довіри в економіці. Обґрунтовано висновок, що соціальні га-
рантії сприяють оптимізації співвідношення між збереженням соціального ба-
гатства та його розвитком через участь у соціальній селекції технологічних та 
інституційних інновацій.

Ключові слова: соціальні гарантії, інститути, глобальна невизначеність.
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Salenkov A. V. Social Guarantees as a Stabilisation Institution under 

Conditions of Global Uncertainty
The article reveals a special role of social guarantees as an economic insti-
tution in overcoming uncertainty of impact of global transformational shifts 
on functioning and development of economic systems. It shows that, under 
conditions of global uncertainty, the institution of social guarantees plays the 
role of the border of permissible and acceptable changes in the national econ-
omy. It provides a comparative institutional characteristics of three social 
mechanisms of access to public resources for a person who has no possibility 
to ensure own vital activity by means of own labour and own property: social 
guarantees, loan, charity. It proves that social guarantees are a significant 
factor of optimisation of risk individual economic behaviour and take part 
in ensuring optimal level of trust in economy. It justifies the conclusion that 
social guarantees facilitate optimisation of correlation between preservation 
of social wealth and its development through participation in social selection 
of technological and institutional innovations.
Key words: social guarantees, institutions, global uncertainty.
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