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Сьогодні реформування освітньої галузі в нашій країні відбувається 

швидкими темпами. Українська модернізація освіти враховує міжнародний 
досвід, однак рухається по власній траєкторії. Змінюється організаційна 
структура й модернізується нормативно-правова база функціонування 
вітчизняної освітньої системи, а також розробляються напрями адаптації 
освітніх закладів до обмеженості державного фінансування. Разом з тим, 
забезпечення  доступності  та  якості  освіти  сьогодні  є  проблемним питанням 
державної освітньої політики в Україні. У розбудові Української держави на 
засадах сталого  людського  розвитку  важливе  місце відводиться вищій освіті. 
Загалом європейський досвід підтверджує, що у розвинутих країнах вищі 
навчальні заклади є достатньо автономними та незалежними щодо залучення 
фінансових ресурсів з різних джерел та користуються пільгами при 
оподаткуванні освітньої діяльності. Їхні структурні підрозділи оцінюються з 
позиції ефективності функціонування та економічної доцільності. Великі компанії 
сплачують так званий освітній податок, одержувачами коштів якого є обрані 
ними ВНЗ. 

Серед багаточисленних підходів, вдаючись до стверджуючих досліджень 
основоположника монетаризму М. Фрідмена, який пропонує альтернативою 
існуючій системі шкільної освіти може стати так звана «ваучерна» система, в 
основу якої покладена фінансова участь уряду в оплаті навчання у шкільних 
закладах та їх подальший вільний вибір. У сфері вищої освіти М. Фрідман 
пропонує надання на комерційних засадах за участю держави цільового 
кредиту, котрий погашатиметься спеціалістом після закінчення навчального 
закладу, що в подальшому забезпечити реальну рівність можливостей і 
сприятиме якнайповнішому використанню людських ресурсів [2]. Реалізація 
даного підходу дасть певний синергічний ефект. основним джерелом 
фінансування освіти в Україні мають бути державні кошти із залученням до 

цього   процесу  суб’єктів   господарювання   приватної   форми   власності   та 
домогосподарств. 

Стимулюючим заходом бізнесових структур може відбуватися через: 
пільгове оподаткування у разі надання бази практики студентам вищих 
навчальних закладів; звільнення від оподаткування матеріальних ресурсів, що 
надаються цими структурами навчальним закладам; надання пільг щодо сплати 
єдиного соціального внеску із заробітної плати тих випускників, що працюють за 
фахом відразу після закінчення освітнього закладу. Це буде своєрідним 
позитивним проривом в економічному зростанні держави при умові нормативно-
правових правочинів щодо доступності освіти та залучення до цього процесу 
державних органів управління освітою, вищих навчальних закладів, а також 
споживачів освітніх продуктів – організацій та домогосподарств. 
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