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АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено проблеми ефективного залучення та використання
приватного капіталу в освітню галузь, зокрема у сферу підготовки висококваліфі-
кованих кадрів в умовах економічної невизначеності та фінансової нестабільності.
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АННОТАЦИЯ. В статье освещаются проблемы эффективного привлечения и ис-
пользования частного капитала в образовательной отрасли, в частности в сфере
подготовки высококвалифицированных кадров в условиях экономической неопре-
деленности и финансовой нестабильности.
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ANNOTATION. The paper highlights the problem of effective engagement and use of
private capital in the education sector, particularly in the training of highly qualified
personnel in times of economic uncertainty and financial instability.
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Постановка проблеми. Для подальшого розвитку освітньої сфери, особливо
в умовах світової фінансової кризи та економічної турбулентності, постає пи-
тання залучення додаткових фінансових ресурсів, особливо це стосується сфери
підготовки висококваліфікованих кадрів. Одним із таких джерел є залучення у
цю сферу приватного капіталу. Разом з тим постає питання як ефективного за-
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лучення, так і ефективного використання приватних надходжень в освітню га-
лузь. До того ж актуальним у цьому аспекті є питання державно-приватного
партнерства, оскільки воно може розглядатися як необхідна умова розвитку
ефективних механізмів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблемам ефективного використан-
ня і залучення приватних капіталів у різні галузі виробництва, зокрема і в освіту
розглядаються в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених Фернандо де
Сото, Ханса-Дітера Кюблера, Вернера Бернса, Пітера М. Хавранеса, О.В. Кук-
ліна, Т.М. Боголіб, К.Г. Резніченка, Л.І. Цимбал. Філіпп Котлер і Джон
А.Касліоне розглядають рух капіталу в різних сферах діяльності за умов еконо-
мічної турбулентності (хаотики).

Мета статті полягає у визначенні та розгляді ефективного залучення при-
ватного капіталу у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів в умовах
економічної нестабільності і не визначення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Капітал є тим ресурсом, без
якого неможливе виробництво будь-якого товару чи послуги, створення матері-
альних чи інтелектуальних. Переміщення його у сферу освіти у виробничій,
грошовій чи товарній формі веде до утворення інтелектуальної власності чи ін-
шої форми зобов’язань, які дають право на систематичне отримання прибутків.
Ці прибутки мають як індивідуальне, так і суспільне значення, оскільки освіта
як сфера специфічного виробництва задовольняє з одного боку потреби індиві-
да у відповідній фаховій підготовці чи просто загальних знаннях, а з іншого —
виконує роль інтелектуалізації суспільства, що дає змогу використовувати таке
благо для зростання економіки.

Цілком зрозуміло, що у освітню сферу залучаються як державні, так і не-
державні (приватні) капітали. Державний капітал — це засоби з державного
бюджету, які спрямовуються за рішенням уряду в освітню сферу з метою підго-
товки висококваліфікованих кадрів. Недержавний (приватний) капітал — це за-
соби приватних фірм чи організацій, які спрямовуються у відповідну освітню
сферу за рішенням їх керівних органів. Це — інвестиції капіталу, надання тор-
гових кредитів, міжбанківське кредитування тощо. У першому випадку джере-
лом капіталу є засоби державного бюджету, а у другому — власні або залучені
кошти приватних фірм. У першому випадку рішення про переміщення капіталу
в освітню галузь приймає уряд спільно з парламентом, а у другому — уряд має
право його регулювати і контролювати. Саме таке органічне поєднання різних
джерел фінансування освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованих
кадрів дає змогу забезпечувати відповідну якість освіти, а також забезпечувати
різні сфери виробництва матеріальних і нематеріальних благ, державні та при-
ватні структури кадрами, які відповідають сучасним вимогам розвитку ринко-
вих відносин. Особливо такий баланс потоків капіталів важливий в умовах еко-
номічної невизначеності і турбулентності (або ж хаотики).

Але в такому аспекті виникає відповідна проблема, особливо для країн з пе-
рехідним типом економіки. І полягає вона у невмінні отримувати відповідну
користь від залучених капіталів і продукувати власне капітал. Адже, як прави-
льно зазначає Фернандо де Сото, капітал є тою силою, що підвищує продуктив-
ність праці та створює багатство країни. Капітал є кров’ю власне економічної
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системи, складовою частиною якої є і освітня галузь (зокрема, сфера підготовки
висококваліфікованих кадрів) [7, с. 18]. Тому, цілком логічно, що для ефектив-
ного залучення капіталів і їх функціонування необхідна дієва і високопродукти-
вна система механізмів і важелів управління.

Сучасний світ у своїй динаміці розвитку є настільки стрімкий і непередбачу-
ваний, що певною мірою стає хаотичним. У зв’язку з цим важко спрогнозувати
рух не лише загального розвитку економічних процесів, але й окремих сфер,
освітньої зокрема. Хаос у даному випадку не є безладом і неконтрольованим
рухом. Хаос також має свої порядки. Швидше, це явище можна розглядати че-
рез призму давньогрецької міфології, тобто як безмежний простір, що об’єднує
у собі всі стихії одночасно. Наш, сучасний, глобальний простір нагадує саме та-
ку суміш, де переплелись всі стихії індустріального та постіндустріального сус-
пільств. Склалась парадоксальна ситуація передбачуваної непередбаченості.
Таку ситуацію багато сучасних вчених-економістів називають — системою хао-
тики. І тому, одним із головних завдань суб’єктів сучасного ринкового просто-
ру є створення відповідного механізму, який би застраховував від ризику та ре-
агував на певну невизначеність [8, с. 264].

Переплетіння сучасних стихій, їх багатовекторність і непередбачуваність
вводить сучасний простір ринкових відносин у стан турбулентності. Як зазна-
чають Ф. Котлер і Дж. А. Касліоне: «Турбулентність — це нова нормальність з
періодичними та стрибкоподібними сплесками процвітання або спаду, включа-
ючи тривалі спади, що досягають кризи або навіть депресії. Турбулентність має
два основні ефекти. Перший ефект — уразливість, від якої компанії потребують
захисту, другий — можливість — яку потрібно використати. Для більшості
компаній період спаду є скрутним, проте для деяких він сприятливий. Сильна
компанія може відібрати бізнес конкурента або навіть придбати ослаблену ком-
панію за дуже вигідною ціною. Можливість з’являється, коли компанія не ско-
рочує важливих витрат, а її конкуренти скорочують» [3,  с. 32].

Певний час створювався міф, що функції регулювання капіталами в еконо-
міці повинна переймати на себе держава. Окрім цього на пострадянському про-
сторі така думка набула цілком практичного застосування. Не варто говорити,
що практика показала недоліки такої системи державного регулювання та
утримання в руках держави всіх активів. Зазначимо лише, що міф про «безпла-
тну» освіту та підготовку кваліфікованих кадрів живе й понині. І тому варто за-
уважити, що міфи як комплексні, але раціонально необґрунтовані, а часом і зо-
всім нераціональні мислевиявлення грають деструктивну роль [5, с. 11]. У
зв’язку з цим частина суспільства абсолютно не сприймає ідеї залучення прива-
тного капіталу у освітню галузь.

Разом з тим успіхи освітньої галузі в сфері підготовки висококваліфікованих
кадрів у ряді країн світу залежать насамперед від залучених фінансових ресурсів. І
тут немає значення з яких джерел надходять капітали, приватних чи державних.
Наприклад, у США утвердився культ у сфері підготовки висококваліфікованих
кадрів, який підтримується як державою, так і приватними особами. За останні
роки державні коледжі та університети США істотно диверсифікували свої фінан-
сові потоки. Так, фінансування із урядових джерел знизились з 46,5 % від загаль-
ного обсягу доходів у 1980—1981 рр. до 35,8 % у 1999—2000 рр., і до 28,3 % у
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2007—2008 рр. компенсацією за таку кардинальну зміну є зростання плати освіту
(з 12,9 % до 29,6 %), приватних пожертв, грантів і контрактів (з 2,5 % до 10,2 %), а
також торгівлі і надання різноманітних послуг. Та при цьому варто зазначити, що
відбувається тісне поєднання впливу на підготовку висококваліфікованих кадрів
як з боку приватного, так і приватного капіталів. Зокрема, номінальні показники
фінансування освітньої галузі з боку уряду США зросли, проте створюються від-
повідні умови для залучення приватного капіталу. Насамперед, перерозподіл до-
ходів у визначеній сфері освітньої галузі був викликаний у багатьох випадках фі-
нансовою кризою урядових установ. І тому уряд США змістив свої пріоритети до
інших соціальних потреб, але стратегія фінансового забезпечення залишилася не-
змінною[2, с. 386—387]. Подібні підходи існують і в інших країнах. Наприклад,
уряд Австралії здійснює великі капіталовкладення у сферу середньої школи, проте
в системі вищої освіти активно запроваджується залучення приватних інвестицій,
грантів, навчальних кредитів.

Головним складовим елементом підготовки висококваліфікованих кадрів був
і залишається університет або будь-який інший тип вищого навчального закла-
ду. Тому, існує чимало способів фінансування навчальних закладів як недержа-
вних, так і державних. Але головними джерелами фінансових надходжень є бю-
джетні засоби або плата, яка вноситься учнями чи студентами за навчання у
тому чи іншому навчальному закладі. Для створення та функціонування відпо-
відної фінансової бази та структури навчального закладу потрібно здійснювати
ретельну планову політику, виходячи із кількості учнів (студентів), вартості на-
вчання одного учня (студента) та загальної суми витрат. Помилки у розрахун-
ках, неврахування усіх факторів, які впливають на процес навчання або не пе-
редбачувані витрати, здатні спонукати до безладу у бюджеті навчального
закладу, а то й взагалі ставити під загрозу його існування.

Особливої актуальності та значення ці проблеми набувають у приватних (недер-
жавних) навчальних закладах. Адже більшість нових недержавних навчальних закла-
дів не володіють значними фінансовими можливостями. Така залежність від отри-
мання плати за навчання, окрім усього, означає, що учні (студенти) повинні бути
платоспроможними. Відносно невелика кількість недержавних навчальних закладів
мають у своєму розпорядженні інші джерела фінансування. Навчальні заклади, які за-
сновані релігійними організаціями, інколи отримують від них грошові засоби, або, у
крайньому випадку можуть розраховувати на допомогу у забезпеченні персоналом.

Лише в окремих країнах і лише окремі університети існують за рахунок доб-
ровільних внесків або засобів, які надаються колишніми студентами або інши-
ми спонсорами. Подібна ситуація найбільш типова для США, де досить відчут-
на меншість приватних навчальних закладів отримує істотні допоміжні засоби,
які забезпечують безперервне поповнення витратних засобів. Тільки незначна
частина таких шкіл, коледжів та університетів продовжує отримувати плату за
навчання.

В окремих країнах практикується підтримання приватної освіти на держав-
ному рівні. Так, у Сполучених Штатах, не зважаючи, на відсутність прямого
державного фінансування, студенти у приватних ВНЗ мають право на отриман-
ня урядових допомог (кредитів) і грантів, а приватні університети можуть зма-
гатись за отримання засобів на здійснення наукових досліджень.
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В Індії більшість студентів, які вчаться у приватних коледжах, отримують
фінансову підтримку від уряду. На Філіппінах існує фонд забезпечення фінан-
совими ресурсами приватні університети. Японія та деякі інші країни, хоч і об-
межено, але здійснюють фінансування приватних навчальних закладів.

Отже, більшість джерел фінансування приватних навчальних закладів ство-
рюються силами самих навчальних закладів. Із зростанням приватного сектору
все частіше проводяться суперечки з питань фінансування, а особливо в частині
надання державних грошових засобів для цих навчальних закладів.

Традиційно недержавні навчальні заклади є неприбуткові, які здійснюють
під контролем держави свою діяльність по наданню освітніх послуг, по прове-
денню дослідницьких та інших заходів пов’язаних з освітою населення. Але
останнім часом простежується тенденція організації прибуткових навчальних
закладів, зокрема вищих. Як правило, вони спеціалізуються у таких галузях,
як управління у сфері бізнесу, комп’ютерна освіта або пов’язані з ними спеці-
альності, які користуються підвищеним попитом, хоча окремі з цих навчаль-
них закладів надають послуги з більш широкого кола спеціальностей. У кож-
ній країні існування подібних навчальних закладів визначається відповідним
законодавством.

На Філіппінах, зокрема, давно існують університети, що отримують прибу-
ток, цінні папери деяких із них вже протягом кількох років котируються на фо-
ндовому ринку. У Сполучених Штатах також з’являються подібні навчальні за-
клади. Так, університет у Феніксі був віднесений до категорії навчальних
закладів, які отримують прибуток. Цей університет, цінні папери якого зареєст-
ровані на Нью-Йоркській фондовій біржі, пропонує програми навчання, які не
потребують великих затрат, за спеціальностями, що користуються великим по-
питом. У нього немає власної території, його відділення розташовані у багатьох
містах (переважно у західних штатах), їх методика — надання консультаційної
допомоги. У нинішній час він є найбільшим приватним університетом у США,
який має право видавати дипломи.

Без сумнівів, спрямоване на отримання прибутку приватний навчальний за-
клад — це важливе явище світового масштабу, яке має тенденцію до поширен-
ня. Прибуткові приватні навчальні створюють специфічні проблеми, пов’язані з
акредитацією та здійсненням контролю, оскільки функціонують у нерегульова-
ній частині ринку по наданню освітніх послуг.

Форма володіння недержавними (приватними) навчальними закладами, ме-
тоди фінансування та фінансова структура їх і зараз, і у майбутньому можуть
бути найрізноматнішими. Найбільш відомі або ті, що прагнуть стать такими
навчальні заклади ніколи не будуть прибутковими. Вони поділяють норми та
цінності, визнані провідними коледжами та університетами і відносяться до
академічної свободи та участі професорсько-викладацького складу в управ-
лінні навчальними закладами. Навпаки ж, як широко профільні, так і спеціа-
льні навчальні заклади, зокрема вищі, які знаходяться знизу неофіційної на-
вчальної ієрархічної, швидше всього стануть на шлях отримання прибутку.
Незалежно від форми власності ці навчальні заклади будуть володіти меншою
академічною свободою і знаходиться під контролем керівництва. Щодо кінце-
вої форми володіння, джерел фінансування та фінансової структури навчаль-
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ного закладу буде визначатись законом та, деякої міри, залежатиме від тради-
цій школи даної країни.

Таким чином, фінансовою базою будь-якого навчального закладу є його бю-
джет. Саме бюджет і визначає фінансову структуру, тобто структуру надходжень
фінансових засобів до навчального закладу і його витратну частину. Поява дода-
ткових джерел фінансування навчальних закладів приводить до необхідності ви-
рішення питань про напрямки найбільш доцільного використання позабюджет-
них коштів (зокрема, приватних). Отже, виникає комплекс завдань з планування,
нормування, калькулювання, регулювання, обліку, аналізу та контролю затрат
навчального закладу.

Диверсифікація джерел фінансування освіти в Україні спочатку була покли-
кана оздоровити фінансову систему ринку та привести до підвищення конку-
рентоспроможності навчальних закладів і сфери освіти в цілому. Спочатку це й
мало очікуваний ефект, оскільки значно розширилась мережа недержавних ви-
щих навчальних закладів, а також питомої ваги студентів, що навчались у даних
ВНЗ. Проте, з часом досвід показав, що запровадження платного навчання не
дало бажаних результатів. Поява платної освіти була покликана збільшити мо-
тивацію студентів у отриманні знань, за які вони сплачують певну суму коштів,
і мотивацію викладачів. Перехід на ринкові умови господарювання в галузі
освіти повинен був спричинити зростання якості навчальних закладів, якості
освітніх послуг, підвищення рівня доступності освітніх послуг, поліпшити вза-
ємодію ринку освітніх послуг та ринку праці. На практиці ж першочерговою
стала думка реалізації ринкового механізму, освітні послуги стали об’єктом-
купівлі-продажу. Фактично, якщо клієнт має бажання щось купити, то
обов’язок ринку йому це продати, незважаючи на те, як клієнт буде користува-
тися покупкою. Тобто фактично введення платного навчання навпаки призвело
до зменшення мотивації як студента, так і викладача. Це призвело до зниження
якості освітніх послуг і, як наслідок, ще більшого зниження рівня розвитку сфе-
ри освіти [9, с. 436].

При зазначенні таких негативних тенденцій у освітній сфері нашої держа-
ви неможливо не звернути увагу на те, що ефективність залучення та функ-
ціонування капіталів насамперед залежить від визначення технологій. Вибір
цих технологій буде залежати від існуючих потужностей системи та вироб-
ничої одиниці (навчального закладу), витрат виробництва (на підготовку ка-
дрів), форма участі приватного капіталу, національні цілі, політика, кваліфі-
кація виконавців тощо [1, с. 239]. Від вибору технологій і наявності
фінансових ресурсів у великій мірі залежатиме й якість кінцевого продукту
— освіти та кваліфікації власне фахівця. І тому, якість освіти є визначальним
фактором залучення приватних ресурсів та їх ефективне використання [4,
с. 224—225].

Висновки. Важливим фактором для розвитку освітньої галузі, зокрема сфери
підготовки висококваліфікованих кадрів, є залучення приватного капіталу та
його ефективного використання. Особливо це відчутно в умовах фінансової
кризи та економічної невизначеності (турбулентності). Разом з тим ефективне
використання приватних капіталів у визначеній сфері можливе лише за умов
органічного поєднання з державними капіталами.
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АНОТАЦІЯ. Проаналізовано теоретичні засади стратегічного управління, розкрито
сутність стратегічного управління та стратегії, зокрема, як інструменту управління
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