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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Питання результативності, відповідності вищої 
освіти потребам суспільства, його участі в діяль-
ності університетів набувають актуальності. 
У результаті процесу масовизації вищої освіти 
фокус зміщено на результати діяльності закладів 
вищої освіти поряд із зростаючим фінансовим 
навантаженням на уряди країн і суспільство зага-
лом. У більшості країн Європи спостерігається тен-
денція до скорочення державного фінансування 
закладів вищої освіти впродовж 2008–2017 рр. 
[1, с. 10]. Отже, ефективність використання дер-
жавних фінансових ресурсів і ефективність діяль-
ності університетів стають одним із ключових прі-
оритетів державної політики у сфері вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічну ефективність вищої освіти в Україні 
досліджували вітчизняні науковці І. Мойсеєнко, 

О. Гринькевич [2], показники результативності 
діяльності закладів вищої освіти є предметом 
уваги Л. Шаблисти [3], підвищення ефективності 
управління закладу вищої освіти досліджено І. Гри-
щенко, Н. Цимбаленко, Т. Нефедовою [4]. Закор-
донні дослідники V. Kupriyanova, T. Estermann, 
N. Sabic розглядали підходи до розуміння ефек-
тивності у сфері вищої освіти [5]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання ефективності 
та фінансування вищої освіти перебуває в цен-
трі уваги вітчизняних і закордонних дослідників. 
Незважаючи на наявні дослідження в цій сфері, 
поняття ефективності у сфері вищої освіти зали-
шається недостатньо розкритим у концептуаль-
ному та методологічному аспектах.

Мета статті – з’ясувати підходи до розуміння сут-
ності поняття «ефективність» у сфері вищої освіти.
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З’ясовано, що розуміння ефективності у 
сфері вищої освіти відрізняється на рівні 
систем та закладів вищої освіти, а також 
їхніх структурних підрозділів. Наявні склад-
нощі застосування поняття ефективності 
до сфери вищої освіти через унікальність 
місій університетів, що містять соціально-
економічні цілі, а також через інституційне 
розмаїття та методи фінансування. Ефек-
тивність (efficiency) пов’язана з результа-
тивністю (effectiveness) та вигодою (value 
for money), оскільки місії університетів 
ширші та складніші, ніж у суб’єктів кор-
поративного сектора економіки. Ефек-
тивність (efficiency) має бути пов’язана 
з якістю, що є одним із ключових чинників 
у сфері вищої освіти. Визначено ключові 
чинники ефективності у сфері вищої 
освіти, як-от: автономія та підзвітність 
університетів, стратегічне врядування, 
модальності фінансування, якість вищої 
освіти. Розкрито підходи до розуміння сут-
ності поняття «ефективність». Зокрема, 
Resource-oriented (ресурсний) та Value-
based (ціннісний). Resource-based (ресурс-
ний) – підхід, який передбачає досягнення 
мети через мінімізацію витрат за вико-
ристання ресурсів. Value-based (ціннісний/
результативний) – підхід, який передбачає 
акцентування на результатах діяльності 
університетів в умовах зростання підзвіт-
ності перед стейкхолдерами. Ефектив-
ність у сфері вищої освіти розглядають 
у розрізі рівнів: системного (національний 
або регіональний), секторального, інсти-
туційного. А також за сферами: операційна 
ефективність (operational efficiency), акаде-
мічна ефективність (academic efficiency), 
ефективність стратегічного врядування 
(strategic governance efficiency). З’ясовано 
фундаментальні принципи, що дозволять 
університетам стати більш стратегіч-
ними, ефективними та результативними, 
а саме: стабільне та достатнє фінансу-
вання, організаційна, фінансова, кадрова й 
академічна автономія, гнучке врядування.

Ключові слова: економічність, результа-
тивність, ефективність, організаційна, 
фінансова, кадрова та академічна автономія, 
ресурсний підхід, стратегічне врядування, 
вигода, ціннісний/результативний підхід.

It is found out that understanding of efficiency in 
higher education differs at level of higher edu-
cation systems and institutions, as well as their 
structural units. There are difficulties in apply-
ing the concept of efficiency to higher education 
because of the unique missions of universities, 
which contain socio-economic goals, as well 
as through institutional diversity and funding 
methods. Efficiency is related to effectiveness 
and value for money, as university missions are 
broader and more complex than those of the 
corporate sector. Efficiency must be linked to 
quality, which is one of the key factors in higher 
education. Key factors of efficiency in higher 
education are identified. They are: autonomy 
and accountability of universities, strategic 
governance, modalities of funding, quality of 
higher education. Approaches to understand-
ing essence of the concept of efficiency are dis-
closed. They are resource-oriented and value-
based approaches. Resource-based approach 
aims to achieve the goal through minimizing the 
cost of using resources. Value-based approach 
emphasizes the performance of universities in 
terms of increasing account ability to stakehold-
ers. Efficiency in higher education is considered 
on the levels: system (national orregional), sec-
toral and institutional. And also with in the areas: 
operational efficiency, academic efficiency, stra-
tegic management efficiency. The fundamental 
principles that will allow universities to become 
more strategic, effective and efficient are clari-
fied. They are stable and sufficient funding, 
organizational, financial, staffing and academic 
autonomy, flexible governance.
Key words: economy, effectiveness, efficiency, 
organisational, financial, staffing and academic 
autonomy, resource-oriented approach, strate-
gic governance, value for money, value-based 
approach.
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Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
детальніше підходи до ефективності у сфері вищої 
освіти вітчизняних дослідників.

І. Мойсеєнко, О. Гринькевич у статті «Еко-
номічна ефективність вищої освіти в Україні», 
2018 р. [2], сфокусувалися на напрямах аналізу 
та критеріях ефективності у сфері вищої освіти. 
Авторами в результаті аналізу різних визначень 
поняття «ефективність» у вищій освіті запропоно-
вано трактувати економічну ефективність у вищій 
освіті як «співвідношення економічних результатів 
функціонування СВО до її матеріальних і нема-
теріальних активів / людського потенціалу або 
витрат на їх реалізацію» [2, с. 82]. 

У статті наведено три основні напрями ана-
лізу ефективності вищої освіти [2, c. 82]: витрат 
на освіту; діяльності закладів або системи вищої 
освіти регіону / держави; оцінювання людських, 
фінансових та інших втрат унаслідок неефектив-
ного використання ресурсів системи вищої освіти. 
А також визначено критерії ефективності вищої 
освіти, а саме [2, c. 84]: економності; продуктив-
ності; результативності.

Л. Шаблиста у статті «Формування системи 
показників оцінки результативності діяльності 
закладів вищої освіти» (2018 р.) [3] акцентувала 
увагу на показниках результативності діяльності 
закладів вищої освіти у сфері освіти і дослі-
джень, а також міжнародній та соціальній сферах. 
Зокрема, автором запропоновано такі показники 
оцінювання результативності [3, c. 83]: освітньої 
діяльності закладів вищої освіти; наукової і нау-
ково-технічної діяльності закладів вищої освіти; 
міжнародної діяльності закладів вищої освіти.

Автором зроблено висновок щодо неможли-
вості застосування інтегрального одномірного 
показника результативності, у зв’язку зі складністю 
його інтерпретації, що не відображає всі аспекти 
результативності. Дослідниця наголосила на необ-
хідності врахування результатів оцінювання діяль-
ності закладів вищої освіти у сфері освіти і дослі-
джень, міжнародній та соціальній сферах під час 
розподілу державного замовлення.

І. Грищенко, Н. Цимбаленко, Т. Нефедова 
у праці «Підвищення ефективності діяльності 
вищих навчальних закладів як передумова забез-
печення потреб ринку праці» (2015 р.) [4] розгляда-
ють підвищення ефективності управління закладу 
вищої освіти як ключову ціль, основою реалізації 
якої має стати використання збалансованої сис-
теми показників (Balanced Scorecard), що врахо-
вує фінансові та нефінансові показники діяльності.

Авторами запропоновано три складові частини 
ефективності, що є ключовими чинниками успіху, 
як-от: соціальна, економічна, екологічна [4, c. 33].

Під економічною ефективністю закладів вищої 
освіти автори розуміють «вартісне вираження спів-
відношення результатів та витрат, високий рівень 

якої забезпечується збереженням трудових, мате-
ріальних і природних ресурсів і дає можливість роз-
ширити діяльність навчального закладу» [4, c. 34].

У звіті OECD “Benchmarking higher education 
system performance: Conceptual framework and 
data” [6] («Порівняльний аналіз результативності 
системи вищої освіти: концептуальні рамки та 
дані»), 2017 р., розглянуто питання вимірювання 
результативності у сфері вищої освіти в розрізі 
таких складників, як:

 – financial performance (фінансова результа-
тивність);

 – operational performance (операційна резуль-
тативність);

 – external performance (зовнішня результатив-
ність);

 – developmental performance (результативність, 
пов’язана з розвитком).

Наведено performance dimension framework 
(рамку вимірів результативності) у сфері вищої 
освіти, що містить: економічний, соціальний 
та культурний контекст: основні економічні та соці-
ально-демографічні показники; структуру й управ-
ління у сфері вищої освіти; політику та механізми її 
впровадження; фінансові та кадрові ресурси.

Закордонні дослідники V. Kupriyanova, T. Ester-
mann, N. Sabic у праці “Efficiency of Universities: 
Drivers, Enablers and Limitations” [5] («Ефектив-
ність університетів: драйвери, можливості та 
обмеження»), 2018 р., розглянули підходи до розу-
міння ефективності у сфері вищої освіти. Зокрема 
виділили такі підходи:

 – Resource-oriented (ресурсний);
 – Value-based (ціннісний).

Ресурсний (Resource-based) підхід орієнтова-
ний на операційну продуктивність, передбачає 
досягнення мети через мінімізацію витрат за вико-
ристання ресурсів.

Ціннісний/результативний (Value-based) підхід 
передбачає акцентування на результатах діяль-
ності в умовах зростання підзвітності перед кінце-
вими споживачами (включаючи студентів, робото-
давців, місцеву спільноту та суспільство загалом). 
За цим підходом ефективність розглядають як 
«частину більш широкої стратегічної мети під-
вищити ефективність діяльності інституцій для 
надання послуг високої якості у сфері викладання 
та досліджень» [7, c. 6].

Цей підхід ґрунтується на концепції “Value 
for money”, що включає три елементи: economy 
(економічність, адекватне використання ресурсів 
із мінімальними витратами); efficiency (ефектив-
ність, здатність досягти поставлених цілей у галузі 
освіти шляхом отримання максимально можливих 
результатів завдяки використанню наявних ресур-
сів); effectiveness (результативність, використання 
оптимального обсягу ресурсів для формулювання 
та досягнення запланованих цілей). 
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Поняття “Valueformoney” визначається як 
«досягнення економічності, ефективності та 
результативності за одержання та використання 
ресурсів університетами для досягнення своїх 
цілей» [8, с. 11].

Ефективність у сфері вищої освіти розгляда-
ють у розрізі [8, с. 12; 5, с. 608]:

– рівнів:
 – системний (національний або регіональний), 

пов’язаний із рамковими умовами, що встановлю-
ють національні уряди для забезпечення ефектив-
ності діяльності університетів;

 – секторальний, включає спільні дії універси-
тетських мереж / партнерств (partnerships) у співп-
раці з іншими стейкхолдерами;

 – інституційний, охоплює різні види діяльності 
закладів вищої освіти, що пов’язані з розроблен-
ням і реалізацією програм підвищення інституцій-
ної ефективності (institutional efficiency agendas);

– сфер:
 – операційна ефективність (operational effi-

ciency);
 – академічна ефективність (academic effi-

ciency);
 – ефективність стратегічного врядування (stra-

tegic governance efficiency). 
У сфері вищої освіти ефективність тісно 

пов’язана з якістю досліджень, викладання, 
навчання. Процеси забезпечення якості (Quality 
Assurance processes) (включаючи зовнішні та 
внутрішні механізми, а також додаткові інстру-
менти, як-от: бенчмаркінг (benchmarking), ініціа-
тиви досконалості (excellence initiatives), ключові 
показники результатів діяльності (key performance 
indicators) та рейтинги (rankings)) відіграють важ-
ливу роль у підвищенні якості [8, с. 11; 9].

У підході проєкту USTREAM [10] European 
University Association (Європейська асоціація уні-
верситетів) efficiency (ефективність) пов’язана 
з effectiveness (результативність), щоби підкрес-
лити важливість місій та цілей університетів, а 
також value for money, щоб акцентувати на підзвіт-
ності університетів перед стейкхолдерами [8, с. 12].

Фундаментальні принципи, що дозволять уні-
верситетам стати більш стратегічними, ефектив-
ними та результативними, такі:

 – стабільне та достатнє/адекватне фінансу-
вання;

 – достатня організаційна, фінансова, кадрова 
й академічна автономія;

 – гнучке врядування.
На системному рівні здатність університе-

тів діяти стратегічно та впроваджувати інновації 
забезпечується урядовою політикою через інсти-
туційну автономію. 

У повідомленні Європейської комісії “Renewed 
EU agenda for higher education” («Щодо оновле-
ного порядку денного вищої освіти»), 2017 р. [11], 

акцентовано увагу на підтримці ефективних сис-
тем вищої освіти. У документі заначено: «Здат-
ність закладів та систем вищої освіти відповідати 
потребам Європи залежить від адекватні людських 
та фінансових ресурсів, стимулів та винагород, що 
ефективно застосовуються. Уряди є головними 
суб’єктами фінансування вищої освіти більшості 
держав-членів ЄС і відіграють вирішальну роль 
у встановленні стимулів, цілей та стандартів якості 
для системи вищої освіти» [11, с. 9].

Модальності державного фінансування як скла-
дова частина фінансової автономії прямо вплива-
ють на підвищення інституційної ефективності. 

В аналітичному звіті “Public Funding Observatory 
2018” («Огляд державного фінансування 2018 р.») 
[1] зазначено тенденцію до скорочення держав-
ного фінансування університетів країн Європи 
впродовж 2008–2017 рр. За винятком Австрії, 
Німеччини, Швеції, де відбулось зростання дер-
жавного фінансування університетів за аналізова-
ний період.

Висновки. Розглянуто підходи вітчизняних та 
закордонних дослідників до розуміння поняття 
ефективності у сфері вищої освіти. Вітчизняні 
дослідники розуміють ефективність через спів-
відношення результатів діяльності закладів вищої 
освіти до їхніх активів або витрат на їх реалізацію. 
Закордонні дослідники акцентують увагу на необ-
хідності розглядати ефективність у сфері вищої 
освіти в широкому розумінні, ураховуючи не тільки 
кількісні, але і якісні показники, з огляду на комп-
лексність місій університетів. Зокрема, у зарубіж-
ній літературі виокремлено два підходи до ефек-
тивності: ресурсний і ціннісний.

Перспективи подальших досліджень убачаємо 
в аналізі успішного досвіду країн Європи, зокрема 
Великої Британії й Ірландії, щодо оцінювання 
ефективності у сфері вищої освіти.
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