
Сіташ Т.Д., к.е.н.,  

доцент кафедри економіки та менеджменту 

Вінницький інститут Університету «Україна» 

 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

 

FINANCIAL ASPECTS OF SYSTEM MODERNIZATION HIGHER EDUCATION IN 

UKRAINE 

 

Анотація. Висвітлено фінансові аспекти системної  модернізації вищої освіти в  

Україні. Досліджено сучасний стан системи вищої освіти, окреслено основні проблеми та 
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Abstract. Lit financial aspects of system modernization of higher education in Ukraine. 
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Постановка проблеми. Динамічні зміни у сучасному глобалізованому світі, які 

детермінували нові вимоги до рівня освіти, професійної підготовки і компетентностей 

фахівців, нині на державну вищу освіту покладається завдання формування національної 

еліти, здатної забезпечити відтворення та розвиток інноваційного потенціалу економіки та 

демократизації суспільства. Орієнтиром в суспільстві постає гуманізація та 

інтелектуалізація соціальних відносин, а першочергове значення належить знанням та 

інформації. Актуальність проблеми обумовлена перетворенням освіти на один з 

вирішальних соціокультурних чинників інформаційного суспільства.  

Вступ України в Болонський процес з метою покращення вітчизняної системи вищої 

освіти, пошуку і нововведення найкращих світових здобутків в освіті та науці зобов’язує 

проводити модернізацію освітньої сфери, включаючи фінансове забезпечення вищих 

навчальних закладів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню фінансових аспектів 

системної модернізації вищої освіти в Україні присвячені праці багатьох вітчизняних 

вчених: В. Андрущенка, Й. Бескида, Є. Бойко, Т. Боголіб, О. Василика, Д. Грішнової, 

Б. Данилишина, В.Євтушевського, В. Куценко, О. Навроцького, С. Ніколаєнка, К. Павлюк, 

О. Сидоренка, А. Чухно, В. Юхименка тощо. Однак вказані вище питання і надалі 

залишаються актуальними та обумовлюють вибір теми. 

Виклад основного матеріалу. Провідним національним соціально-економічним 

пріоритетом ХХІ століття має стати розвиток оновленої моделі вищої освіти, орієнтованої 

на перспективу. Зміни в суспільно-економічному та політичному розвитку України 

зумовлюють стратегічні завдання держави та визначають головні напрями оновлення і 

модернізації національної системи вищої освіти, включаючи фінансове забезпечення 

вищих навчальних закладів, спрямовані на підвищення якості надання освітніх послуг, 

забезпечення суспільних потреб у висококваліфікованих фахівцях, здатних адекватно 

реагувати на глобалізаційні виклики часу. 

При дослідженні вищої освіти науковці використовують логічні методи пізнання, 

але більшість з них користується системним підходом. Саме такий підхід «зосереджується 

на організаційно-структурних формах, у яких здійснюється управлінська діяльність та 

розглядає організацію як цілісне явище, всі складові якої взаємопов’язані цілями, 



функціями, принципами, методами, структурами, процесами, кадрами і ресурсним 

забезпеченням [3].  

Відмітимо, що системний підхід найкраще розкриває сутність системи освіти та її 

функціональність. Завдяки чому можна дослідити взаємодію керованої та керуючої 

систем, в основі якої суб’єкт в умовах змін, самозмінюючись, намагається пристосуватися 

до об’єкту. В цьому випадку об’єкт залишається незміннім. Це особливо стосується 

сучасних модернізаційних змін, які відбуваються у вищій освіті. Ми погоджуємося з 

твердженням О. Картач, що «системний підхід до управління освітою – це пізнавальний 

метод (інструмент пізнання) і засіб перетворення (зміни) в цій галузі [3]». Вочевидь, 

системний підхід дозволяє розглядати систему освіти в цілому й вищої освіти зокрема як 

цілісну систему, яка знаходиться у постійній взаємодії підсистем як на мікрорівні 

(всередині системи), так і на макрорівні (взаємодія із зовнішнім середовищем).  

Як об’єкт державного управління освіта відповідно вітчизняному законодавству 

представлена системою, яку складають: навчальні заклади, наукові, науково-методичні і 

методичні установи, науково-виробничі підприємства, державні і місцеві органи 

управління освітою та самоврядування. Разом з тим галузь вищої освіти згідно Закону 

України «Про вищу освіту» представлена вищими навчальними закладами всіх форм 

власності; іншими юридичними особами, що надають освітні послуги у галузі вищої 

освіти; органами, які здійснюють управління у цій галузі.  

Система  це «сукупність вибірково залучених елементів, у яких взаємодія та 

взаємовідносини набувають характеру взаємосприяння діяльності елементів на отримання 

визначеного корисного результату (мети або цілей функціонування системи) [3]». Тобто, 

головне у системі – зв’язки елементів. Кожний із авторів, які досліджують освіту як 

систему управління, визначають елементи, що взаємодіють між собою з метою 

досягнення певного результату. Наприклад, Н. Мачко [2], досліджуючи освіту як 

господарську систему, визначає такі елементи суспільного багатства як знання, навички та 

особисті якості робочої сили. Саме від цих елементів залежить соціально-економічний 

рівень країни.  

Реалії економіки України характеризується кардинальними змінами в усіх сферах 

діяльності, у тому числі й системі вищої освіти. Необхідність дослідження проблематики 

ефективності системи вищих начальних закладів в Україні підсилюється рядом чинників, 

серед яких: низька ефективність організації діяльності розпорядників бюджетних коштів, 

невиконання учасниками бюджетної програми передбачених законодавством 

функціональних обов’язків, низька ефективність систем внутрішнього контролю освітніх 

установ, слабка фінансова дисципліна, що спричиняє нецільове використання бюджетних 

коштів, спрямованих на виконання бюджетних програм та недоліки в організації їх 

виконання, що не сприяє досягненню запланованих цілей у вищій освіті. У зв’язку з цим, 

найбільший інтерес для суспільства становить модернізація вищої освіти, враховуючи 

фінансове забезпечення державних вищих навчальних закладів, що потребує системних 

перетворень.  

Назва «модернізація» походить від англійських слів «modern»  сучасний, 

«modernity»  сучасність, сучасний характер, а також «to modernize» - оновлювати, 

осучаснювати, надавати сучасного характеру тощо. У західній науковій літературі 

«модернізація» тлумачиться як процес оновлення, осучаснення та вдосконалення всіх 

сфер суспільного життя, зокрема, економічного, соціального, політичного, духовного [2]. 

Модернізація системи вищої освіти – комплексний процес, який охоплює всі 

сторони функціонування галузі. Вона забезпечується постійним перегрупуванням ресурсів 

усередині та між ланками, етапами та рівнями вищої освіти для використання ефективних 

і найменш витратних рішень з урахуванням вимог у освітніх послугах. 

Перспективний розвиток системи вищої освіти спрямовано на: 

• раціональне використання ресурсів галузі; 

• солідарний принцип фінансування; 



• підвищення якості та ефективності освітніх послуг. 

Існує необхідність зміни акцентів на основі специфічних методів регулювання цієї 

системи, враховуючи внутрішню закономірну її еволюцію, визначену ступенем протиріч у 

рамках дії об’єктивних соціально-економічних і інших законів. У такому контексті 

приділимо увагу проблемам фінансового забезпечення вищих навчальних закладів, які 

вказують на необхідність пошуку напрямів реформування освітньої галузі: 

• нестача ресурсного забезпечення сфери вищої освіти, зокрема низька частка витрат 

на освіту відносно ВВП; 

• недоліки механізмів державного фінансування сфери вищої освіти; 

• нераціональне використання наявних ресурсів; 

• недосконалість структурно-організаційної моделі системи вищої освіти; 

• недосконалість законодавства, що регламентує діяльність вищої освіти, це в свою 

чергу відзначається неузгодженістю нормативно-правової бази, яка визначає та регулює 

механізми її фінансування. 

Висновки. З позицій проблематики, можна констатувати, що сучасні вимоги до 

системи вищої освіти і потреба вирішення ключових проблем визначають вузлові 

завдання, які в першу чергу, полягають у комплексній перебудові її фінансування. 

Системний підхід при вирішенні питань, пов’язаних із фінансовими аспектами системної 

модернізації вищої освіти, орієнтує на: розгляд вищої освіти як цілісної системи, що 

складається із взаємопов’язаних елементів; встановлення взаємозв’язків та взаємодії цих 

елементів на мікро- і макро- рівні та їх вплив на визначений корисний результат. 

Побудова стратегії розвитку вищої освіти в Україні має бути покладена в основу 

наукових стратегічних досліджень, які б забезпечували інтегральний системний підхід до 

аналізу процесів, що відбуваються в цій системі, та наданих на цих методологічних 

засадах практичних рекомендацій. 
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