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Tóm tắt: 

hi phí giáo dục đại học tiếp tục leo thang không ổn định trên phạm vi toàn 

cầu (Jacob et al., 2018; Sutin and Jacob, 2016). Các nguồn tài chính công 

và tư cho giáo dục đại học đang chịu các áp lực ngày càng cao, trong bối 

cảnh xã hội đòi hỏi cao hơn tư kết quả đầu ra của các tổ chức giáo dục-đào tạo đại học 

(HEIs), làm cho giáo dục đại học có nguy cơ phát triển theo hướng kém bền vững và gia 

tăng bất bình đẳng (Sutin and Jacob, 2016). Thách thức này đòi hỏi các chính phủ cần 

chủ động điều chỉnh chính sách tài chính và cơ chế quản lý đối với các HEIs để đảm bảo 

giáo dục đại học phát triển bình đẳng và bền vững, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực 

cho hệ thống kinh tế xã hội. Trong bài này, chúng tôi tổng hợp những tác động của tài 

chính đối với giáo dục đại học; tham khảo kinh nghiệm chính sách tài chính đối với giáo 

dục đại học của một số quốc gia; và sau đó thảo luận về một số định hướng chính sách 

về tài chính đối với giáo dục đại học ở VN. 

Từ khóa: Giáo dục đại học, tài chính công và tư, chính sách tài chính, cơ chế quản 

lý, nguồn nhân lực. 
 

Abstract: 

Traditional models of higher educations around the world are in many ways unequal 

and unsustainable especially under the increasing finacial pressures in which higher 

education’s cost continues to soar at an alarming rate (Jacob et al., 2018; Sutin and Jacob, 

2016). Public funding sources from around theworld are increasingly under pressure to 

reduce allocations towards higher education while at the same time maintaining quality 

and raising outcome expectations (Sutin and Jacob, 2016). Those changes are forcing 

higher education institutions (HEIs) compete more fiercely and so more likely develop 

towards less equal and less sustainable direction. Those challenges require governments 

around the world actively and cooperatively initiate new financial policies to keep HEIs 

on the right track to become more equal and sustainable, and therefore guarantee quality 

human capital for socioeconomic development. In this paper, we review the recent trends 

in financing higher education in the world, examine some countries on their financial 

policies for higher education, and discuss some policy directions for financing higher 

education in Vietnam towards equality and sustainability. 
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