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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК СУБ'ЄКТ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВИХ
ВІДНОСИН
О. М. Долгов, к. т. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий
університет», aledolgm@mail.ru
Методологія дослідження. Теоретичною та методологічною основою
дослідження стали методи загального й особливого – при визначенні можливих
джерел позабюджетного фінансування ВНЗ як суб’єкта ринкових відносин;
аналізу – при встановленні їх ефективності у досягненні мети довгострокового
власного розвитку ВНЗ; порівнянь – при визначенні найбільш прийнятних форм
позабюджетного фінансування.
Результати. На основі вивчення та узагальнення вітчизняного й
зарубіжного досвіду фінансування вищої школи обґрунтовано необхідність
змішаного фінансування вищої освіти за провідної ролі державного бюджету.
Розроблено основні положення механізму фінансової взаємодії держави і ВНЗ в
умовах обмеженого бюджетного фінансування. Визначено основні напрямки
розвитку економічної діяльності ВНЗ, пов’язаної із залученням позабюджетних
коштів. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів ВНЗ.
Новизна.
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запропоновано систему заходів щодо вдосконалення економічного механізму
вищого навчального закладу як суб'єкта підприємницької діяльності.
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використані при вдосконаленні економічного механізму вищої школи в
сучасних умовах, конкретній практиці господарської діяльності ВНЗ при
вирішенні питань фінансового забезпечення.
Ключові слова: освітня послуга, джерела фінансування, фінансовий
менеджмент, позабюджетне фінансування ВНЗ.
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