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DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF LENDING FOR HIGHER EDUCATION AS A WAY
TO STRENGTHEN THE LEVEL OF THE STATE'S FINANCIAL SECURITY

Проаналізовано економічну сутність кредитування для здобуття вищої освіти та його основні

функції у сучасних умовах. Досліджено, що дедалі більше українських здобувачів вищої освіти

обирають навчання за кордоном, водночас, на стратегічному рівні студентська міграція в Ук-

раїні отримує недостатньо уваги в умовах наявності доступу до безкоштовної вищої освіти в

окремих державах, поступового пом'якшення міграційних законів з метою полегшення в'їзду

студентів. Проаналізовано основні відмінності між механізмом кредитування для здобуття вищої

освіти, запровадженим в Україні, та подібними механізмами, що ефективно функціонують в

європейських державах. З'ясовано, що розвиток механізму кредитування для здобуття вищої

освіти в Україні позитивно вплине на підвищення загального рівня освіти населення, ефек-

тивність прийняття управлінських рішень у процесі розроблення стратегії та напрямів зміцнен-

ня рівня фінансової безпеки держави в умовах глобалізації.

Having considered the peculiarities of the mechanism of lending for higher education as a way of

strengthening the level of the state's financial security, the following conclusions were made:

The economic essence of lending for higher education and its main functions in modern conditions

are analyzed, among them: the transfer of the financial burden for the payment of the educational

process from parents to the higher education, which will increase the general level of responsibility

of applicants for the choice of specialty; reducing the level of social tension and increasing social

welfare of the population; balance of financial interests of the state and graduates of institutions of

higher education; strengthening the level of financial security of the state.

It has been investigated that more and more Ukrainian higher education students choose to study

abroad, while at the strategic level, student migration in Ukraine is not sufficiently received in the

conditions of access to free higher education in certain states, the gradual easing of migration laws

in order to facilitate 'ride of students.

The reasons why the program of educational lending in Ukraine does not work is summarized, among

them: the imperfection of legislation; unjustified conditions for granting benefits; lack of

consideration of changes in economic indicators.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах розподіл держав-

ного фінансування вищої освіти не в повному обсязі
відповідає потребам суспільства, крім того, в умовах
динамічних змін у фінансовій системі держави роз-
біжність між ринком та університетами щодалі поглиб-
люється, враховуючи різні пріоритетні напрями у вищій
освіті для держави та вступників. Так, з метою зміцнен-
ня рівня фінансової безпеки держави, на нашу думку,
необхідними є розвиток та підвищення ефективності
функціонування механізму кредитування для здобуття
вищої освіти. Враховуючи вищезазначені аспекти, роз-
гляд даної проблеми є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку механізмів кредитування здо-
буття вищої освіти та аналізу факторів впливу на рівень
фінансової безпеки держави розглядали у своїх працях
такі науковці: О. Барановський [2], А. Сухоруков [17],
Ю. Харазішвілі [19], М. Єрмошенко [4], Н. Сіренко [15],
О. Єрфорт [5], Ю. Тимошенко [7], I. Король [1] та інші
дослідники.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз стану і перспектив розвитку

механізму кредитування для здобуття вищої освіти в Україні
як напряму зміцнення рівня фінансової безпеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кредитування для здобуття вищої освіти — це еко-
номічні відносини, які відбуваються між кредитором
(держава, заклади вищої освіти, банки, інші фінансо-
во-кредитні установи), з одного боку, і позичальником
(здобувачі вищої освіти; батьки; молоді громадяни Ук-
раїни), з іншого — з приводу отримання позичкових ре-
сурсів на період навчання з подальшою виплатою
відсотків та основної суми кредиту.

В Україні програма кредитування здобуття вищої
освіти діяла з 2003 р. відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16.06.2003 р. № 916, але через
"збитковість" і відсутність масового користування з ча-
сом припинила своє функціонування. Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 673 [11] зат-
верджено новий Порядок пільгового кредитування для
здобуття професійно-технічної та вищої освіти.

Зауважимо, що більшість сучасних здобувачів вищої
освіти навчаються на контрактній основі (на умовах до-
говору), відповідно, проблема доступності вищої осві-

The main differences between the lending mechanism for higher education implemented in Ukraine

and similar mechanisms that effectively operate in European countries are analyzed.

Thus, the development of the lending mechanism for higher education in Ukraine, in our opinion,

will positively influence the increase of the general level of education of the population, the

effectiveness of making managerial decisions in the process of developing a strategy and directions

for strengthening the level of financial security of the state in a globalized world.

Ключові слова: безпека, фінансова безпека, економічна безпека, фінансова система, кредитування для
здобуття вищої освіти.

Key words: security, financial security, economic security, financial system, lending for higher education.

ти для населення не може бути у повному обсязі вирі-
шена без застосування ефективних механізмів креди-
тування здобуття вищої освіти.

Кредити для здобуття вищої освіти в Україні у су-
часних умовах можуть виконувати декілька основних
функцій [5]:

— перекладення фінансового тягаря з оплати на-
вчального процесу з батьків на здобувача вищої освіти,
який в результаті закінчення навчання й отримання від-
повідного освітнього ступеня (бакалавр, магістр) зобо-
в'язаний працевлаштуватися та своєчасно й самостійно
повернути суму кредиту та відсотки за його користуван-
ням, що сприятиме підвищенню загального рівня відпо-
відальності вступників щодо вибору спеціальності;

— зменшення рівня соціальної несправедливості.
Так, обдаровані вступники з родин з невисоким рівнем
доходів матимуть можливість на здобуття вищої освіти
та, відповідно, подальше працевлаштування з гідною
оплатою їх праці;

— підвищення соціального добробуту населення;
— збалансування фінансових інтересів держави й

випускників закладів вищої освіти;
— зміцнення рівня фінансової безпеки держави, а

саме — покращення "умов функціонування фінансової
системи держави, за яких дія внутрішніх та зовнішніх
загроз не спричиняє негативних процесів у даній склад-
ній системі та не заважає створенню сприятливих фінан-
сових умов для її сталого розвитку" [8].

Підвищення загального рівня освіти населення по-
зитивно впливатиме на ефективність прийняття управл-
інських рішень у процесі розроблення стратегії та на-
прямів зміцнення рівня фінансової безпеки держави в
умовах глобалізації. Розвиток країни та зміцнення її
фінансової безпеки неможливі без впровадження но-
вих знань та інновацій, що особливо актуальним є для
держав, що розвиваються. Інноваційні розробки та нові
знання можуть стати основою для підвищення продук-
тивності економіки, конкурентоспроможності держави
в умовах глобалізаційних викликів. У свою чергу, про-
цеси запровадження нових знань та розвитку інновацій
ускладняються в умовах відсутності ефективних ме-
ханізмів кредитування вищої освіти.

Проаналізуємо динаміку обсягів пільгового креди-
тування для здобуття вищої освіти у 2003—2018 рр.
(табл. 1).

За даними таблиці 1 з'ясовано, що механізм пільгово-
го кредитування здобуття вищої освіти в Україні функціо-
нував з 2003 р., але протягом 2011—2012 рр. програму не
фінансували, а з 2014 р. в індикативних показниках дер-
жавного бюджету взагалі не було передбачено видатки
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за цією програмою. Відтак, з цього періоду
механізм пільгового кредитування для здо-
буття вищої освіти в Україні фактично не
функціонує.

Дедалі більше українських здобувачів
вищої освіти обирають навчання за кордо-
ном, відповідно, університети вмотивовані
шукати напрями заповнення утвореної про-
галини або шляхом залучення закордонних
студентів або розроблення нестандартних
рішень у процесі залучення вступників та
формування сучасних умов для здобуття
вищої освіти. Водночас на стратегічному
рівні студентська міграція в Україні, на нашу
думку, отримує недостатньо уваги. Пробле-
ма особливо загострюється в умовах наяв-
ності доступу до безкоштовної вищої осві-
ти в окремих державах, поступового пом'якшення мігра-
ційних законів з метою полегшення в'їзду студентів [18].

Проаналізуємо динаміку кількості українських сту-
дентів, які навчаються за кордоном (рис.1). За резуль-
татами досліджень Інституту суспільних відносин тільки
7% українців, що здобувають вищу освіту за межами
країни, планують повернутися назад. Серед найбільш
бажаних країн для навчання залишаються Польща, Ка-
нада, Німеччина, Чехія, Австрія, Франція.

Так, на денній формі навчання у Словаччині кількість
українських здобувачів вищої освіти зросла протягом
останніх п'яти років у 10 разів (зі 188 осіб у 2013/2014
навчальному році до 1851 студентів у 2017/2018 на-
вчальному році). Результати опитувань підтверджують,
що українські здобувачі вищої освіти, що навчаються у
Словаччині, передусім обирають закордонну вищу осві-
ту через надію знайти роботу в Європейському Союзі
та незадовільні умови життя (транспорт, медицина, до-
ступність і якість житла) [18].

Польща не має сучасної та всеохопної міграційної
стратегії, однак, кількість українських здобувачів вищої
освіти в цій країні постійно зростає завдяки невисокій
вартості навчання, кращим перспективам для працев-
лаштування. Згідно з офіційною статистикою Польщі,
кількість українських здобувачів вищої освіти постійно
зростає: якщо у 2012/2013 н. р. було 9747 українських
здобувачів вищої освіти, в 2014/2015 це число зросло
до 23392 осіб, тоді як зараз в польських університетах
навчається більше 35 тисяч українських студентів.

Кількість українських здобувачів вищої освіти, які на-
вчаються за кордоном, невпинно зростає. Так, за 2009—
2017 рр. лише за офіційною статистикою кількість українців,
що отримують вищу освіту за кордоном, збільшилась май-

же у 3 рази. Такі тенденції щодо студентської міграції, з
одного боку, можуть стати однією з причин "провалу" про-
грами пільгового кредитування здобуття вищої освіти в Ук-
раїні, а з іншого боку, припинення фінансування програми
сприяло прискоренню темпів студентської міграції.

Механізм кредитування здобуття вищої освіти ефектив-
но функціонує у багатьох країнах (Данія, Німеччина, Нідер-
ланди, Швеція, Швейцарія, США, Великобританія, Австра-
лія та інші), але на відміну від України, в цих країнах такий
механізм став масовим та вигідним для держави.

Програма освітнього кредитування в Україні не працює
через різні причини: недосконалість законодавства; необг-
рунтованість умов надання пільг (строк погашення — 15
років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення
навчання; для отримувача кредиту, який має одну дитину
— звільнення від сплати відсотків за кредитом; отримувач,
який має двох дітей — звільнення від 25 % суми основного
кредиту; який має трьох і більше дітей — 50 % зазначеної
суми); відсутність врахування змін економічних показників.

Для оцінки ефективності функціонування механіз-
му кредитування здобуття вищої освіти в інших країнах
дослідимо структуру джерел фінансування здобуття
вищої освіти у деяких з них (табл. 2).

Порівнюючи дані таблиці 2 з кількісними показни-
ками здобувачів вищої освіти, які отримали пільгові
кредити на навчання в Україні (табл. 1), можемо зро-
бити висновок, що механізм кредитування здобуття
вищої освіти в Україні менш розвинений. Великобри-
танія забезпечує 92 % здобувачів вищої освіти пільго-
вими кредитами.

Механізм кредитування здобуття вищої освіти, що
функціонував в Україні, з урахуванням всіх переваг та-
кож мав і суттєві недоліки, які представлені у таблиці 3.

Роки 
2003-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2018 

Загальна сума видатків за програмою, млн грн 
35,2 9,1 8,0 7,9 8,9 2,9 5,0 2,9 – 
Кількість одержувачів пільгових кредитів, тис. осіб 
15,5 2,8 1,5 1,5 1,1 програма не була 

профінансована 
0,5 в державному 

бюджеті не було 
передбачено 
видатків за даною 
програмою 

Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на умовах самофінансування, тис. осіб 
– 354,4 361,6 333,3 325,1 – 227,1 

Таблиця 1. Динаміка обсягів пільгового кредитування для здобуття вищої освіти

у 2003—2018 рр.

Джерело: представлено авторами на основі [5].
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Рис. 1. Динаміка кількості українських студентів,

які навчаються за кордоном
Джерело: побудовано авторами на основі [18].
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Проаналізувавши інформацію табл. 3, можемо зроби-
ти висновок, що переваг від функціонування механізму кре-
дитування здобуття вищої освіти більше, ніж недоліків, знач-
ну частину яких можна уникнути у процесі вдосконалення
механізму шляхом запровадження до вітчизняних умов
досвіду країн, в яких реалізація подібних механізмів при-
носить відповідні соціальні ефекти. Порівняємо основні риси
механізмів освітнього кредитування в Україні та західних
країнах. На нашу думку, основними відмінностями між ме-
ханізмом кредитування на здобуття вищої освіти, запровад-
женим в Україні, та подібними механізмами, що ефективно
функціонують в європейських державах, є наступні:

— строк повернення кредиту в Україні становить
15 років, починаючи з 12-го місяця після здобуття відпо-
відного освітнього ступеня, тоді як в європейських краї-
нах строк повернення кредиту на здобуття вищої освіти
найчастіше не перевищує 10 років;

— ставка за користування кредитом на здобуття
вищої освіти в Україні становить 3 % річних від суми кре-
дитної заборгованості, крім того, у порядку пільгового
кредитування для здобуття професійно-технічної та
вищої освіти [11] не зазначена можливість зміни ставки
в умовах зміни основних показників економічного стану
в країні, тоді як в європейських країнах ставка за корис-
тування кредитом на здобуття вищої освіти найчастіше
перевищує рівень інфляції. На нашу думку, таке положен-
ня очікувано призведе до втрати бюджетних коштів;

— наявність необгрунтовано великої кількості
пільгових умов кредитування на здобуття вищої
освіти в Україні порівняно з європейськими краї-
нами.

Так, на нашу думку, умови механізму кредиту-
вання здобуття вищої освіти в Україні більше схожі
на державне фінансування, аніж на кредитування.

Фінансова безпека країни — складова частина
національної безпеки — є дуже складним та бага-

тогранним явищем, вплив на яку можуть здійснювати різні
зовнішні та внутрішні чинники, серед яких і рівень ефек-
тивності механізму кредитування здобуття вищої освіти.

Переконані, що ефективно функціонуючий механізм
кредитування здобуття вищої освіти в Україні сприяти-
ме зміцненню рівня її фінансової безпеки завдяки:

— розвитку інтелектуального та наукового потенц-
іалу держави;

— сприянню інноваційному розвитку галузей еко-
номіки, установ, що розташовані у сільській місцевості,
комунальних та державних закладів;

— підготовці фахівців спеціальностей, що користу-
ються попитом на ринку праці, розвитку високоінтелек-
туальних галузей та технологій;

— розширенню спектра наданих банківських по-
слуг;

— зниженню рівня соціальної напруженості, яка
виникає внаслідок розриву в рівнях доходів громадян;

— зменшенню рівня безробіття в країні.
Проаналізуємо стан підсистем фінансової безпеки

України за 2007—2017 рр., визначений відповідно до
методичних рекомендацій Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 [6]
(табл. 4).

За даними таблиці 4 можемо спостерігати динаміку
стану фінансової безпеки за складовими, яка має тен-
денцію до спаду. У 2017 р. найвищим відповідно до роз-

Категорія здобувачів вищої освіти США Великобританія Австралія 
- які отримують пільгові кредити 64 92 88 
- які отримують гранти на 
навчання 

20 0 0 

- які не отримують фінансової 
допомоги з боку держави 

16 8 12 

 

Таблиця 2. Структура джерел фінансування

здобуття вищої освіти

Джерело: представлено автором на основі [5].

Переваги для держави Недоліки для держави 
Підвищення освітнього та наукового потенціалу держави завдяки 
збільшенню кількості здобувачів вищої освіти та випускників 
закладів вищої освіти 

Значний строк погашення позички (15 років) в 
умовах високого рівня інфляції та низької ставки 
кредитування (3 % річних) перетворює кредитування 
на повне фінансування 

Сприяння інноваційному розвитку держави та формування у 
випускників закладів вищої освіти додаткового стимулу для 
працевлаштування за фахом 

Можливість нецільового використання кредитних 
коштів та втрати бюджетних коштів внаслідок 
ймовірного неповернення позичальниками кредитів 

Сприяння розвитку установ, що розташовані у сільській місцевості, 
комунальних та державних закладів 

Додаткове навантаження на державний та місцеві 
бюджети держави 

Переваги для позичальника Недоліки для позичальника 
Невисока ставка за пільговим кредитом на здобуття вищої освіти та 
значний строк погашення позички 

Додаткове навантаження на сімейні бюджети осіб, 
що користувались кредитами на здобуття вищої 
освіти, після закінчення навчання та 
працевлаштування  

Можливість продовжити строк повернення кредиту на період: 
призову одержувача на строкову військову службу, перебування у 
відпустці по догляду за дитиною або академічній відпустці, вступу 
до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до 
аспірантури 

Необхідність швидкого працевлаштування після 
закінчення навчання 

Наявність додаткових пільг для окремих соціальних верств 
населення  

Збільшення відповідальності щодо вибору 
майбутньої професії 

Можливість отримати вищу освіту соціальним верствам, які через 
фінансові труднощі не мали такої можливості 
Право не повертати кредит та відсотки за користування ним для 
осіб, які працювали за фахом не менше ніж п’ять років в установі, 
що розташована у сільській місцевості, або в комунальному чи 
державному закладі 

 

 

Таблиця 3. Переваги та недоліки механізму кредитування для здобуття вищої освіти у розрізі

його основних суб'єктів

Джерело: узагальнено авторами.
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рахунків є рівень валютної безпеки —
59 %, який, однак, зменшився у по-
рівнянні з базовим 2007 р. на 7,8%, а
найменшим — боргова безпека — 17 %
(її значення зменшилось у порівнянні з
2007 р. на 75,4 відсотки).

На стан складових фінансової без-
пеки держави, на нашу думку, впливає
ефективність функціонування механізму
кредитування здобуття вищої освіти, а
саме: ймовірні доходи та витрати від зап-
ровадження програми освітнього креди-
тування впливають на рівень бюджетної
безпеки; реалізація даного виду креди-
тування в комерційних банках впливати-
ме на розширення спектру послуг банк-
івських установ та підвищенню рівня їх
фінансової стійкості та банківської без-
пеки в цілому; в результаті ефективного функціонуван-
ня механізму та відповідних державних програм, що
принесуть очікувані результати (у вигляді доходів та соц-
іального ефекту), також очікується позитивний вплив на
інші складові фінансової безпеки держави, враховую-
чи їх взаємопов'язаність та наявність синергетичного
ефекту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, розглянувши особливості механізму
кредитування здобуття вищої освіти як напряму зміцнен-
ня рівня фінансової безпеки держави, зроблено такі вис-
новки:

1. Проаналізовано економічну сутність кредитуван-
ня для здобуття вищої освіти та його основні функції у
сучасних умовах, серед яких: перекладення фінансово-
го тягаря з оплати навчального процесу з батьків на здо-
бувача вищої освіти, що сприятиме підвищенню загаль-
ного рівня відповідальності вступників щодо вибору
спеціальності; зменшення рівня соціальної напруже-
ності та підвищення соціального добробуту населення;
збалансування фінансових інтересів держави й випуск-
ників закладів вищої освіти; зміцнення рівня фінансо-
вої безпеки держави.

3. Досліджено, що дедалі більше українських здо-
бувачів вищої освіти обирають навчання за кордоном,
водночас, на стратегічному рівні студентська міграція в
Україні отримує недостатньо уваги в умовах наявності
доступу до безкоштовної вищої освіти в окремих дер-
жавах, поступового пом'якшення міграційних законів з
метою полегшення в'їзду студентів.

4. Узагальнено причини того, що програма освіт-
нього кредитування в Україні не працює, серед яких: не-
досконалість законодавства; необгрунтованість умов
надання пільг; відсутність врахування змін економічних
показників.

5. Проаналізовано основні відмінності між механіз-
мом кредитування на здобуття вищої освіти, запровад-
женим в Україні, та подібними механізмами, що ефек-
тивно функціонують в європейських державах.

Таким чином, розвиток механізму кредитування для
здобуття вищої освіти в Україні, на нашу думку, пози-
тивне вплине на підвищення загального рівня освіти на-

селення, ефективність прийняття управлінських рішень
у процесі розроблення стратегії та напрямів зміцнення
рівня фінансової безпеки держави в умовах глобалі-
зації.
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