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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досвід функціонування вітчизняної системи вищої ос#

віти показує, що в умовах соціально#економічної кризи краї#

ни найбільш життєздатними виявляються ті освітні устано#

ви, які проводять активну інноваційну політику, вводять нові

спеціальності і нові навчальні програми, практикують нові

технології навчання, розширюють діапазон освітніх і нау#

ково#технічних послуг, що надаються населенню і різного

роду організаціям. У той же час існуюча система ресурсно#

го забезпечення вищої освіти, яка орієнтована лише на

підтримку і відтворення традиційної структури діяльності.

У наявності очевидне протиріччя між проголошеними ціля#

ми розвитку освіти і реальною ресурсною підтримкою

освітніх установ.

Головна проблема сьогодні полягає в зміні методології

економічної підтримки освіти, що припускає відмову від за#

лишкового принципа фінансування і перехід до концепції

інвестування освіти. Вирішення цієї проблеми повинне бу#

дується на серйозному науково#практичному обгрунтуванні

методів і механізмів ресурсного забезпечення освіти, оріє#

нтованої на розвиток інноваційної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій основні поло#

ження наукового і освітнього менеджменту і механізмів дер#

жавного управління данною сферою досліджувані в робо#

тах [1; 2; 3; 4].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати державні механізми еко#

номічної підтримки інноваційного розвитку вищих навчаль#

них закладів України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Діяльність вищих навчальних закладів має некомерцій#

ний характер, що визначається її спрямованістю на рішення

наступних завдань:
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— соціальний захист громадян через придбання ними

соціального статусу шляхом отримання певної кваліфікації

(реалізація гарантованого Конституцією України права гро#

мадян на освіту).

— формування сукупної креативності соціуму (інтелек#

туального потенціалу суспільства), що має особливу важ#

ливість у наш час, коли основним чинником громадського

виробництва стає інформація;

— задоволення потреб особи в духовному і інтелекту#

альному розвитку, реалізація пізнавальних інтересів і розк#

риття потенції творчості індивідуума;

— забезпечення безперервності процесу навчання на

відміну від дискретності комерційної діяльності;

— підвищення соціокультурної результативності на#

вчання, які проявляються в прискоренні просування особи і

суспільства по дорозі пізнання, а не в систематичному отри#

манні прибутку від користування майном, продажу товарів,

виконання робіт і надання послуг [3, с. 11].

Некомерційна природа освітньої діяльності, що має

стратегічну цінність для соціуму, впливає на економічні сто#

сунки у сфері освіти. Вони визначають механізми і техно#

логії перетворення матеріальних ресурсів і засобів в нову

"нематеріальну" якість — професионалізм. Специфіка еко#

номічних стосунків у сфері освіти обумовлена тим, що кінце#

вий результат використання ресурсної бази системи освіти

полягає у формуванні, накопиченні і прирості інтелектуаль#

но#інформаційного ресурсу людини, суспільства і самої

сфери освіти.

Ця особливість хоча і ускладнює формалізацію визна#

чення вартісті освіти, але пояснює вигідність інвестування

вищої освіти як для держави в цілому, для кожного грома#

дянина, так і для колективу освітньої установи, бо знання

має функцію капиталу. Їх приріст веде до збільшення інте#

лектуального потенціалу і кожного громадянина, і колек#

тивів освітніх установ, і соціуму в цілому. Відповідно, освіта
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не є часткою благом, не може бути об'єктом "купівлі#про#

дажу", а вартість освіти не є ринковою категорією.

У цьому випадку виникає питання про механізм ресурс#

ного забезпечення діяльності установ вищої освіти і раніше

усього рівня фінансової підтримки. Первинне значення

фінансового забезпечення пов'язана з тим, що фінанси є

єдиним видом ресурсів, що трансформуються безпосеред#

ньо і з мінімальними витратами часу в будь#який інший їх

вид. Тому ефективність і стійкість ресурсного забезпечення

визначаються передусім механізмом його фінансової

підтримки [4, с. 36].

Проблеми фінансової підтримки вищої освіти в особ#

ливих умовах ринкової економіки України цікавлять бага#

тьох дослідників, які визнають стратегічну роль освіти в пе#

ріод переходу до інформаційного суспільства.

Світовий досвід дозволяє виділити наступні перспек#

тивні напряму державної підтримки вищої освіти:

— розвиток законодавчої бази, що дозволяє направ#

ляти в освіту значну частину (не менше 7—8 %) валового

національного продукту;

— введення багатоканального і багаторівневого фінан#

сування: в державних навчальних закладах, при якому змен#

шення долі асигнувань державного уряду шляхом їх заміни

асигнування з регіональних і місцевих бюджетів сприятиме

збільшенню частки державного фінансування для підтрим#

ки недержавних навчальних закладів;

— децентралізація фінансування при широкій диверси#

фікації системи освіти, дозволяюча встановити залежність

об'ємів фінансування від підсумків виконання програм вищої

освіти;

— формування інституту консолідованої відпові#

дальність социальних партнерів за вищу освіту, у тому числі

розширення можливостей доступу молоді до вищої освіти,

підвищення кваліфікації і професійну перепідготовку.

Відмова від принципів залишкового виділення бюджет#

них коштів на освіту і перехід до її інвестування сьогодні

являється найбільш перспективним і ефективним засобом

підтримки освіти, що базується на державно#громадській

формі управління, забезпечує залучення і загальну відпові#

дальність широкого кола соціальних партнерів. При цьому

фінансування вищої освіти з різних джерел виявляється не

лише менш схильним до кризових ситуацій в економіці, а й

створює можливості для виживання і подальшого розвитку

установ освіти за умови напряму фінансових потоків на

підвищення їх інноваційної здатності.

За даними Держкомстату України за останні роки не

лише проходило зменшення державних фінансових надход#

жень у систему освіти, але і змінювалася їх структура: зни#

жувалася доля витрат державного бюджету.

Принципи побудови державного механізму фінансуван#

ня вищих навчальних закладів сьогодні мають бути адекватні

активній стратегії інноваційного розвитку ВНЗ і критеріям

вибору освітніх новацій. Розглянемо ці принципи.

1. Засадничий принцип — пріоритетність інвестування

та накопичення і оновлення знань, їх матеріалізації, що

відбиває діалектику розвитку соціуму і першого критерыю

вибору освітніх новацій — рівню їх соціально#культурною

цілеспрямованості.

2. Принцип емерджентності: фінансування інноваційної

освітньої діяльності спільне з іншими компонентами орган#

ізаційно# економічного механізму функціонування внз по#

винно бути сфокусовано на збереженні цілісності і систем#

ності установи як єдиного організму шляхом своєчасного

напряму фінансових потоків для коррективання переходу

елементів системи з нерівноважного в рівноважний стан, тим

самим забезпечуючи стійкість функціонування і розвитку

освітньої установи. Це положення відповідає другому кри#

терію вибору освітніх новацій — міри гармонізації загаль#

них принципів цивілізаційного розвитку.

3. Принцип цілеспрямованості фінансових потоків ви#

ражається в підтримці і стимулюванні розвитку ціннісних

пріоритетів освіти і визначається третім критерієм вибору

освітніх новацій — рівнем функціональності нововведень.

У нашому випадку соціальний аспект освітньої діяльності

являється цілеспрямованим, а економічний її аспект — фор#

мообразуючим, що забезпечує найкраще досягнення мети

через використання адекватних способів, методів і засобів

використання.

4. Принцип керованості фінансових потоків полягає в

необхідності гарантованого інвестування, що дозволяє про#

гнозувати і планувати фінансову ситуацію, а також порядок

його виконання з урахуванням четвертого критерію вибору

освітніх новацій — міри адаптивності нововведень. Цей кри#

терій встановлює відповідність новації природі освітньої

діяльності, її здатності стимулювати розвиток творчої ініціа#

тиви викладачів чітко встановленою відповідальністю за

результати їх діяльності.

5. Принцип синергетики. Припускає пошук раціональ#

них структурних співвідношень в інвестуванні, вибір ефек#

тивних альтернативних варіантів поєднання різних джерел

фінансування і забезпечення прозорості використання

фінансових коштів. Ефективно діє при введенні п'ятого

критерію вибору освітніх новацій — їх управлінні.

6. Принцип динамічності, тобто можливості взаємодо#

повнення і вільного переходу інвестицій за напрямами інно#

ваційної освітньої діяльності ВНЗ. Цей принцип визначаєть#

ся шостим критерієм вибору новацій — швидкістю їх поши#

рення.

7. Принцип ефективності. Модель фінансування повин#

на передбачати засоби порівняння ресурсів і результатів з

кожного напряму інноваційної освітньої діяльності вищого

навчального закладу ультативністю нововведень [1, с. 75].

Наше дослідження показало, що вибір стратегії іннова#

ційного розвитку внз вимагає не лише нових принципів по#

будови і нової моделі його економічної підтримки, але та#

кож і нової методології оцінки його економічної достатності.

Згідно з сформульованими вище принципами побудови ме#

ханізму економічної підтримки розвитку освітньої діяльності

пропонується наступна система показників її оцінки (табл.

1).

Співвідношення питомих вагів гарантованих асигнувань

інновацій, а також власних і притягнених фінансових коштів

у загальному обсязі фінансових надходжень характери#

зується станом розрахункового рахунку; поточних рахунків

і дохіду від діятельності, валютного рахунку і іншим рахунків.

Знання граничних меж зміни стану кожного джерела фінан#

сових надходжень для покриття необхідних витрат по інно#

ваційній діяльності і фінансових вкладень дозволяє своє#

часно сформувати потоки таких господарських операцій, які

ведуть до поліпшення фінансового стану установи вищої

освіти.

Загальноприйнятими показниками фінансової стійкості

є: коефіцієнт заборгованості (усі боргові зобов'язання ділені

на власні фінансові кошти); коефіцієнт забезпеченості влас#

ними засобами (відношення власних оборотних коштів до

загальної величини оборотних коштів); коефіцієнт манев#

реності (відношення власного оборотного капіталу до усь#

ого власного капіталу). Для установи вищої освіти ці коефі#

цієнти з урахуванням специфіки інноваційної освітньої діяль#

ності трансформуються таким чином: коефіцієнт заборго#

ваності — усі боргові зобов'язання з розробки і викорис#

танню інновацій, ділені на об'єм засобів, призначених на їх

асиг#нування; коефіцієнт забезпеченості власними засоба#

ми — відношення оборотних коштів, призначених для інно#

ваційної діяльності до загальної величині оборотних коштів;

коефіцієнт маневреності — відношення власних оборотних

коштів (від позабюджетної діяльності) до усієї величини

власних позабюджетних засобів.
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Фінансові показники стимулювання інновац#

ійного розвитку вищих навчальних закладів мож#

на розділити на дві групи: зовнішні і внутрішні.

Перша група включає — ліміти бюджетних зобо#

в'язань, виділених на фундаментальні наукові

дослідження, розробку перспективних технологій

і пріоритетних напрямів; засоби на цільові про#

грами інноваційної освіти; гранти на розробку і

реалізацію окремих новацій. Друга група — це

цільові спонсорські внески і особові резерви і

фонди ВНЗ: засоби на матеріальне заохочення і

соціальні виплати; які включають кошти на утри#

мання і розвиток матеріально#технічної бази; рек#

торський фонд та ін.

Механізм розподілу фінансових коштів за на#

прямами інноваційного розвитку будується на

основі: довгострокового планування фінансової

підтримки інноваційного розвитку установи вищої

освіти з урахуванням ієрархії пріоритетних но#

вації; міри відповідності необхідних фінансових ресурсів

підтримки новацій поточного фінансового стану установи

вищої освіти; прогнозу загальної потреби у фінансових ре#

сурсах підтримки інноваційної діяльності і структури дже#

рел фінансування [2, с.117].

Основні показники ділової активності визначаються як

показники фактичного використання результатів новацій

для зміцнення стану установи вищої освіти; стимулювання

якості вищої освіти; залучення інвесторів і партнерів; підви#

щення престижності цього внз.

Ефективність інноваційної освітньої діяльності внз має

кількісну і якісну характеристики. В умовах інвестування

освіти (шляхом виділення грантів на навчання, кредитів, ва#

учерів та ін.) при дотриманні спеціальної технології обліку

ресурсів і результатів, перша може оцінюватися рівнем

ефективності реалізованих новацій; ефективністю фінансо#

вих асигнувань на інноваційний розвиток; загальним обся#

гом прибутків, отриманих у результаті використання но#

вацвй. У існуючих умовах державного фінансування освіти

за фактом наявності бюджетних коштів загальною сумою

по статтях витрат без виділення окремим рядом фінансо#

вих коштів на освітні новації, розрахунок кількісних показ#

ників внутрішньої ефективності нововведень не представ#

ляється можливим. Друга — підвищенням якості навчання;

зростанням соціальної "привабливості" тієї або іншої про#

фесії; і, головне, посиленням інноваційності суб'єктів осві#

ти.

У сучасній практиці управління освітою стратегія його

інноваційного розвитку багато в чому визначається відпо#

відною нормативно# законодавчою базою. Вона формує

правовий фундамент фінансової підтримки інноваційної

діяльності навчального закладу. Стан нормативно#право#

вої бази фінансової підтримки інноваційної діяльності у

сфері вищої освіти, на наш погляд, необхідно розглянути

в розрізі основних етапів організації інноваційної діяль#

ності:

1. Розробка стратегії інноваційної діяльності.

2. Створення проекту інноваційного розвитку.

3. Формування соціальної технології освоєння інно#

вацій.

4. Моніторинг нововведень.

5. Оцінка наслідків нововведень.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Вибір стратегії інноваційної діяльності установою

вищої освіти має бути співвіднесений з основними позиці#

ями Конституції України та Закону України "Про вищу ос#

віту".

Конкурентоспроможність і стійкість вищих навчальних

закладів пов'язана з активною стратегією інноваційної діяль#

ності ВНЗ, з пріоритетами ресурсного забезпечення інно#

ваційної освіти і критеріями вибору освітніх новацій. Реалі#

зацію цієї стратегії необхідно проводити на основі мобілі#

зації усіх видів ресурсів і їх цільової спрямованості на інно#

ваційний розвиток освітньої діяльності. Це дозволить удос#

коналювати управління освітньою установою, організацію

освітньої діяльності і якість вищого освіти.

Необхідно державним органам управління освітою і

керівникам вищих навчальних закладів скоординувати

організацію і контроль за інноваційною діяльністю. Її інвес#

тування повинне здійснюватися як у формі державного

співфінансування інноваційних проектів, так і за заомовлен#

ням різних організацій.
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Таблиця 1. Показники економічної достатності
підтримки інноваційного розвитку освітньої діяльності
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