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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки України забезпечення 
добробуту громадян та економічного зростання, побудова стійкої, відкритої та конкурентоздатної у сві-
товому масштабі економіки вимагають якнайшвидшого подолання фінансово-економічної та політичної 
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кризи. Важливу роль у розв’язанні вищезазначених питань відіграє належне виконання вищими навчаль-
ними закладами державної та комунальної власності (далі − ДВНЗ) України своїх основних функцій: 
підвищення якісного рівня організації навчально-наукової діяльності, забезпечення професійної конку-
рентоздатності випускників як на вітчизняному ринку праці, так і за кордоном. 

Сьогодні ДВНЗ України складають 70 % від загальної кількості вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рів-
нів акредитації [3; 7; 8] і прагнуть розширити свої можливості щодо використання самостійно зароблених 
коштів, забезпечення автономії в питаннях формування та розподілу фінансових ресурсів. Конкуренція 
між ДВНЗ за абітурієнта з кожним роком зростає, фінансове забезпечення за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів зменшується, що змушує ВНЗ переглянути свою маркетингову політику (застосу-
вання піар-технологій, розробку маркетингової стратегії і тактики). Спроможність ДВНЗ в таких умовах 
успішно функціонувати, вчасно і в повному обсязі реалізовувати всі заплановані ними заходи визначає 
їхню фінансову стійкість (далі − ФС). Крім цього, в контексті реформування вищої освіти України та її 
інтеграції в європейський освітній простір постає проблема створення якісного обліково-аналітичного 
забезпечення ФС таких закладів в контексті специфіки формування їхнього бренду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями організаційно-фінансових аспектів ді-
яльності ДВНЗ в Україні, особливостями обліку та аналізу результатів їх діяльності, наближення до 
світових стандартів якості освітніх послуг займалися такі науковці як: Ю. Алексєєв, В. Андрієнко,  
Й. Бескид, т. Боголіб, т. Єфименко, М. Згуровський, І.Каленюк, В. Куценко, С.Левицька, В. Сафоно-
ва, С. Свірко, В. Студінський, В. яблонський та інші. Питання ресурсного забезпечення та управління 
ДВНЗ, стратегії та оцінки їх стійкості розглянуто у роботах російських вчених: О. Арзякової, А. Беля-
кова, Н. Кельчевської, Е. Князєва, Е.Попова, Д. Пузанкова та інших. Серед західних економістів, які 
досліджували питання теорії та практики господарської діяльності та бренду ДВНЗ, можна виділити  
Б. Джоунстона, П. Друкера, М.Линдсторма, Н. Маркуччі, Е. Моргана та інших. 

Водночас питання обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних за-
кладів державної та комунальної власності в контексті специфіки формування їхнього бренду недостат-
ньо вивчені на сучасному етапі розвитку України та потребують додаткових досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів підвищення якос-
ті обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та 
комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду шляхом уточнення 
сутності досліджуваних економічних категорій та розкриття особливостей взаємозв’язку між потребами 
споживачів освітніх послуг та складовими бренду ДВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Конкурентоздатність національної економіки України на європей-
ському та світовому ринку тісно пов’язана із рівнем інтелектуального розвитку її населення. В сучас-
них умовах політичної та соціально-економічної нестабільності ринок освітніх послуг України потребує 
значного реформування шляхом інтеграції у європейський освітній простір. Особливої уваги, на нашу 
думку, заслуговують [3; 4; 7]:

– багатоканальне фінансове забезпечення діяльності ДВНЗ, в тому числі шляхом фандрайзингу;
– мотивація роботодавців до участі у підготовці навчальних програм, узгодженні освітніх та профе-

сійних стандартів; 
– переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-технічної бази ВНЗ через цільове 

фінансове забезпечення;
– розроблення системи стимулювання та заохочення бізнесу, фізичних і юридичних осіб, що здійсню-

ють спонсорські та доброчинні внески у вищу освіту;
– забезпечення ефективного адміністративного та фінансового менеджменту, маркетингових техно-

логій, режиму економії фінансових ресурсів, енергоощадних технологій;
– підсилення дослідницько-інноваційної спроможності університетів через збільшення фінансового 

забезпечення наукової і науково-технічної діяльності;
– реформування та оптимізація мережі ВНЗ, приведення її у відповідність з потребами та можливос-

тями країни; створення регіональних дослідницьких університетів, розширення їх автономії; подолання 
розпорошеності і дублювання навчальних закладів;

– запровадження національної системи ранжування ДВНЗ за показниками рівня їхньої фінансової 
стійкості.

В свою чергу, фінансова стійкість ДВНЗ, як суб’єктів господарювання державного сектору еконо-
міки, які функціонують на правах державної чи комунальної власності; у процесі надання нематері-
альних послуг освітнього та неосвітнього характеру здійснюють видатки, що за економічним змістом 
відрізняються від витрат суб’єктів підприємницької діяльності; належать до неприбуткових організацій, 
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фінансово забезпечуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів базується на якості 
організації її обліково-аналітичного забезпечення в контексті специфіки формування їхнього бренду від-
повідно до норм чинного законодавста та вимог ринку освітніх послуг.

Щодо сутності обліково-аналітичного забезпечення ФС навчальних закладів, то – це реєстрація з 
достатнім рівнем аналітики обліку господарських операцій, які формують доходи, видатки (витрати), 
фінансові результати діяльності ДВНЗ, впливаючи на результативність використання отриманих (залу-
чених) цільових коштів; процес вивчення даних фінансової звітності установ задля оцінки їхнього фінан-
сового стану і результатів діяльності в минулому та прогнозування рівня ФС в майбутньому. Основною 
метою обліково-аналітичного забезпечення ФС вищих навчальних закладів є отримання оперативної, 
об’єктивної та аналітичної інформації за операціями, що формують рівень ФС, у поточному періоді й на 
перспективу; оцінці досягнутого рівня ФС за попередні періоди функціонування навчальних закладів, 
прогнозування її рівня в майбутньому, а відтак, попередження та зниження невизначеності, пов’язаної з 
прийняттям управлінських рішень щодо раціонального використання фінансових ресурсів [7; 8].

Окрім цього, підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості ДВНЗ повинно 
здійснюватися виключно в рамках Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку державного 
сектору, які набирають чинності з 1 січня 2015 року, Конституції України, законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актів. Важ-
ливим моментом є дотримання основного принципу державної політики у сфері вищої освіти, який перед-
бачає міжнародну інтеграцію та інтеграцію системи вищої освіти України у європейський освітній простір, 
за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи [5; 7]. 

В контексті обліково-аналітичного забезпечення ФС навчальних закладів ключовою складовою ви-
ступає сума власного капіталу (фонду у необоротних активах, фонду у малоцінних та швидкозношува-
них предметах, фонду у фінансових інвестиціях, результату виконання кошторису за загальним фондом, 
результату виконання кошторису за спеціальним фондом, результатів переоцінок), який повинен відпо-
відати величині використовуваних ДВНЗ активів, підтверджувати їх незалежність від зовнішніх джерел 
фінансового забезпечення. Вирішальний вплив на величину власного капіталу ДВНЗ, а відтак і їх ФС, 
має фінансовий результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами. На сучасному 
етапі розвитку вищої освіти України фінансове забезпечення діяльності ДВНЗ з державного бюджету 
значно скорочується і досить часто поряд із нераціональним використанням призводить до виникнення 
негативного фінансового результату виконання кошторису за загальним фондом. Це, своєю чергою, об-
межує можливості ДВНЗ в реалізації їхніх основних функцій та зменшує величину власного капіталу. 
На відміну від результату виконання кошторису за загальним фондом, результат за спеціальним фондом 
залежить від цілеспрямованої та ефективної діяльності ДВНЗ у сфері надання додаткових послуг. Важ-
ливо, що кошти, отримані ДВНЗ як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфі-
кації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 
бюджетів [5]. Однак, одним із визначальних індикаторів додаткового фінансового забезпечення діяль-
ності ДВНЗ за рахунок фандрайзингу, грандів, коштів меценатів, спонсорів та самих споживачів освітніх 
послуг виступає бренд. 

Досить часто поняття «бренд» ототожнюють із поняттям «торгова марка» (має більш виражений ма-
теріальний чи юридичний зміст). В свою чергу, бренд існує лише в головах споживачів. На ринку освіт-
ніх послуг торговою маркою виступає назва ДВНЗ, а брендом – набір уявлень споживача про послуги, 
які надає навчальний заклад. таким чином, поняття «бренд» є більш широким, оскільки в нього включа-
ється не лише назва ДВНЗ, а весь набір характеристик та очікувань, асоціацій та обіцянок тих чи інших 
переваг в отриманні освітніх послуг та інтелектуальних продуктів [6]. Розрізняють два типи брендів для 
навчальних закладів: історичний та знову створюваний (рис.1).

 Бренд ДВНЗ 
 

Бренд,який створюється разом із 
навчальним закладом і саме для нього 

проводиться визначена бренд-стратегія.  

Бренд, який сформувався протягом 
тривалого часу, певного періоду 

історії закладу. 
 

Знову створюваний 
 

Історичний 
 

Рис. 1. Типи бренду ДВНЗ

Джерело: розроблено автором на основі [6, 280]. 
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Доцільно зауважити, що зазначені типи бренду постійно взаємодіють між собою. тому необхідно по-
стійно підтримувати історичний бренд знову створюваним на основі застосування правильної маркетин-
гової політики та бренд-менеджменту. Бренд ДВНЗ є складним та органічним продуктом, який поєднує 
в собі всі аспекти діяльності навчальних закладів і робить їх привабливими на ринку освітніх послуг. 
Саме тому ДВНЗ, які є брендом мають значні переваги як при наборах студентів, так і при працевлашту-
ванні випускників. ДВНЗ-бренди є конкурентоздатними на вітчизняному ринку освітніх послуг, здатні 
раціонально використовувати кошти державного бюджету та мають ряд переваг щодо якісного обліко-
во-аналітичного забезпечення своєї ФС шляхом залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок 
фандрайзингу, коштів меценатів, грандів, інвестицій та інше. Однак, позитивний (високоефективний) 
бренд ДВНЗ тісно пов’язаний не лише із їх назвою, місцем розташування, історією, звичаями та традиці-
ями, а значно залежить від корпоративної культури та атрибутики. Потреби споживачів освітніх послуг 
постійно зростають, що змушує ДВНЗ наполегливо працювати над підвищенням своєї конкурентоздат-
ності. Обираючи ДВНЗ, споживачі освітніх послуг намагаються підібрати найоптимальніший варіант, 
що задовольнятиме усі їхні потреби, які корелюються із основними складовими бренду ДВНЗ (рис. 2).

 

Переваги/Вигоди Цінності Атрибути 

високий соціальний 
статус та престиж  

 

самостійні думки і дії, 
самореалізація 

успіх 

насолода, задоволення 

сміливість, різноманіття в 
житті, гострі відчуття 

творчий потенціал, свобода, 
незалежність, самоповага, 

самостійність  

прагнення нового і 
змагання протягом життя 

задоволення життям 

здібності, інтелегентність, 
компететність, 

відповідність стандартам 

багатство, вплив, контроль 
над суспільною думкою 

висока якість освітніх 
послуг та рейтинг 

навчального закладу 

висококваліфікований 
професорсько-

викладацький склад 

організація навчального 
процесу та дозвілля 

оновлення послуг, 
впровадження нових 

маркетингових стратегій 

широкий спектр освітніх 
послуг 

розуміння, терпеливість, 
благополуччя людства та 

природи 

стабільність, безпека, 
гармонія суспільства, сім'ї 

і людини 

стриманість, релігійність, 
повага до традицій, 

врівноваженість 

корисність, чесність, 
милосердя, відповідальність 

мудрість, соціальна 
справедливість, захист 

навколишнього середовища 

формування 
корпоративної культури 

ДВНЗ 

фінансова стійкість 
державного вищого 
навчального закладу 

прозорість діяльності, 
відповідальність за надані 

послуги 

використання новітніх 
технологій навчання 

Досягення 

Влада 

підтримання традицій та 
звичаїв 

підвищення благополуччя 
рідних та близьких людей 

безпека сім’ї, суспільний 
порядок, національна 

безпека 

гедонізм 

Стимулювання 

Саморегуляція 

Універсальність 

Прихильність 

традиція 

Безпека 

Потреби 
споживачів 

освітніх послуг 
 

Складові бренду державного вищого навчального закладу 
 

Рис. 2. Взаємозв’язок між потребами споживачів освітніх послуг та складовими бренду ДВНЗ

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2].

Бренд ДВНЗ безпосередньо впливає на їхню ФС та її обліково-аналітичне забезпечення. Чим ефек-
тивніший бренд, тим вищий рівень ФС та якість її обліково-аналітичного забезпечення. Відповідно до 
умов фінансового забезпечення діяльності ДВНЗ доцільно розрізняти три типи їхньої ФС (табл.1).
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Таблиця 1
Типи фінансової стійкості ДВНЗ з різними умовами фінансового забезпечення

№
 за

/п

ти
п 

фі
на

нс
ов

ої
  

ст
ій

ко
ст

і

Економічний зміст

Характерний для ДВНЗ, які

повністю фінансу-
ються за рахунок 

коштів державного 
та/або місцевих 

бюджетів

крім бюджетних коштів 
фінансують свою діяльність 

за рахунок спецкоштів 
(власних надходження (до-
ходів) від надання додат-

кових послуг освітнього та 
неосвітнього характеру)

фінансують свою 
діяльність на основі 
самофінансування 

за рахунок здійснен-
ня фандрайзингу

1.

А
бс

ол
ю

тн
а 

 
ст

ій
кі

ст
ь достатня кількість фі-

нансових ресурсів для 
виконання статутних 
завдань ДВНЗ в по-
точному періоді

висока платоспро-
можність, повне та 
своєчасне фінансове 
забезпечення усіх 
видатків (витрат, за-
трат) ДВНЗ

платоспроможність гаранто-
вана, для забезпечення своє-
часного виконання статутних 
завдань достатньо власних 
надходжень (доходів)

платоспроможність 
гарантована, до-
статньо самостійно 
залучених коштів для 
вчасного погашення 
усіх зобов’язань 

2.

Н
ор

ма
ль

на
  

ст
ій

кі
ст

ь

обсяг фінансових ре-
сурсів для виконання 
мінімально необхідних 
статутних завдань в 
поточному періоді з по-
требою залучення до-
даткових джерел фінан-
сового забезпечення на 
ближчу перспективу

достатньо високий 
рівень поточної пла-
тоспроможності, для 
покриття витрат крім 
бюджетних коштів 
залучаються зовнішні 
джерела фінансового 
забезпечення

платоспроможність гаран-
тована, для забезпечення 
виконання статутних завдань 
залучаються спецкошти за 
рахунок збільшення надання 
додаткових послуг освітнього 
та неосвітнього характеру

платоспроможність 
гарантована, для за-
безпечення ефек-
тивної діяльності 
залучаються значні 
суми коштів шляхом 
фандрайзингу

3.

Н
ес

ті
йк

ий
  

фі
на

нс
ов

ий
 с

та
н залучення зовнішніх 

джерел фінансового 
забезпечення для 
виконання статутних 
завдань ДВНЗ в по-
точному періоді та на 
перспективу.

порушення поточної 
платоспроможності, 
для покриття частини 
видатків (витрат, 
затрат) залучаються 
додаткові коротко-
строкові джерела 
покриття, що не є 
доцільним

платоспроможність порушена, 
але її можна відновити, для 
забезпечення видатків (витрат, 
затрат) крім власних коштів 
та довгострокових кредитів і 
позик залучаються коротко-
строкові кредити і позики

зменшення плато-
спроможності, необ-
хідність поряд із 
довгостроковими кре-
дитами та позиками 
залучати для забезпе-
чення ефективної ді-
яльності короткостро-
кові кредити та позики

Джерело: розроблено автором

Залежно від отриманого ДВНЗ фінансового результату за загальним і спеціальним фондом та ефек-
тивності бренду тип ФС навчальних закладів можна визначити на основі використання алгоритму, по-
даного на рис. 3. 

 Варіант № 2 
 

Варіант № 3 
 

Загальний фонд «+» 
Спеціальний фонд «+» 
 

Загальний фонд «+» 
Спеціальний фонд «+»/ 

«-» 
 

Загальний фонд «+»/ «-» 
Спеціальний фонд «+»/ 

«-» 
 

Варіант № 1 
 

Абсолютн
а стійкість 
 

Нормальна 
стійкість 

 

Нестійкий 
фінансовий 

стан 
 

Високоефективний 
бренд 

Ефективний бренд Малоефективний бренд 

Рис. 3. Вплив бренду ДВНЗ на їхню фінансову стійкість
Джерело: розроблено автором.

Для першого варіанту характерний абсолютний тип ФС, якому відповідає високоефективний бренд 
ДВНЗ, тобто навчальні заклади конкурентоздатні на ринку освітніх послуг України, раціонально і в повній 
мірі використовують джерела державного фінансового забезпечення своєї діяльності, залучають кошти 
самостійно у співвідношенні як мінімум 1:1 порівняно із бюджетними асигнуваннями та надають якісні 
освітні послуги та додаткові послуги неосвітнього характеру 100 % ліцензійного набору споживачів.
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Другий варіант характеризується ефективним брендом ДВНЗ за наявності незначних проблем щодо 
фінансового забезпечення їхньої діяльності. В цьому випадку робимо припущення, що недостатня якість 
бренд-менеджменту не дає можливості навчальним закладам залучати необхідну кількість фінансових 
ресурсів за рахунок додаткових послуг та оптимізувати свої фінансові результати за спеціальним фондом. 

Нестійкий фінансовий стан, характерний для третього варіанту, коли фінансове забезпечення ДВНЗ 
нестабільне та не в повному обсязі як за загальним, так і за спеціальним фондом. Можливою причиною 
такої ситуації, а відтак і малоефективного бренду, є неправильна маркетингова політика ДВНЗ, або вза-
галі відсутність бренд-менеджменту, недофінансування діяльності навчальних закладів та нераціональне 
використання наявних коштів (негативний фінансовий результат за загальним та спеціальним фондом), 
неповні набори студентів, відсутність можливостей щодо залучення фінансових ресурсів самостійно за 
рахунок таких джерел фінансування як фандрайзинг, спонсорство, меценацтво, гранди, інвестиції тощо.

Висновки. таким чином, уточнивши сутність та сформулювавши мету обліково-аналітичного забез-
печення ФС навчальних закладів, розкривши суть та специфіку формування бренду ДВНЗ в контексті 
інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір, доцільно зазначити, що бренд навчаль-
них закладів, так як і рівень їхньої ФС є складним і органічним продуктом, який поєднує в собі всі ас-
пекти їхньої діяльності та робить привабливими на ринку освітніх послуг як України, так і за кордоном. 

ДВНЗ, які є брендом, керівництво яких постійно займається моніторингом якості своєї діяльності, во-
лодіє достовірною та своєчасною інформацією щодо розвитку національного та світового ринків освіт-
ніх послуг, тісно співпрацює з роботодавцями, раціонально використовує асигнуваня державного та/або 
місцевих бюджетів, в значній мірі самостійно акумулює фінансові ресурси за рахунок фандрайзингу та 
надання додаткових послуг освітнього і неосвітнього характеру мають абсолютну ФС. такі ДВНЗ, щоб 
не втратити свою конкурентоздатність, повинні постійно працювати задля свого розвитку і в майбутньо-
му, а для цього їм необхідно підтримувати та шукати нові напрями збільшення ефективності бренду та 
покращення якості обліково-аналітичного забезпечення ФС. 

Оскільки бренд ДВНЗ безпосередньо впливає на їхню ФС, то для підвищення якості такого 
взаємозв’язку навчальним закладам необхідно: здійснювати ефективний бренд-менеджмент; створюва-
ти нові піар-технології; відслідковувати позиції ДВНЗ у національних та міжнародних рейтингах; в по-
вній мірі, цікаво та якісно висвітлювати інформацію щодо своєї діяльності в мережі Інтернет як на сайті 
навчальних заладів, так і в соціальних мережах; проводити цілеспрямовану профорієнтаційну роботу се-
ред потенційних абітурієнтів; використовувати новітні інноваційні технології у навчально-науковому та 
навчально-виховному процесі ДВНЗ; залучати професорсько-викладацький склад та студентів до участі 
в міжнародних обмінних програмах та грандах; раціонально використовувати асигнування з державно-
го та/або місцевих бюджетів; масимально використовувати режими економії усіх можливих ресурсів; 
здійснювати ефективний фандрайзинг; залучати додаткові фінансові ресурси, надаючи якісні послуги 
освітнього та неосвітнього характеру в межах чинного законодавства.
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