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Висновки. Сьогодні необхідна зміна ролі держави 
та домогосподарства в умовах ринкових методів гос-
подарювання, характеру економічних відносин між 
даними учасниками, що відображаються у складі та 
структурі сплачених податків та зборів. Це зумов-
лює доцільність виокремлення цієї групи платежів у 
окрему групу витрат для домогосподарства. Також, 
необхідно залучати домогосподарства до фінансових 
відносин як повноправного їх учасника та розши-
рення сфери фінансових послуг для даного суб’єкта. 
Враховуючи взаємозв’язок між споживанням і зао-
щадженням, залежністю цих процесів від отриманих 
доходів, з огляду на необхідність управління домо-
господарством, процесом інвестування утворених за-
ощаджень цілком доцільними є можливість плану-
вати та прогнозувати джерела доходів, їх розмір та 
напрями витрачання отриманих коштів.

Удосконалена методика оцінки ефективності 
управління доходами та витратами домогосподарств, 

яка ґрунтується на системі показників економічного 
розвитку домогосподарств, диференціації життєвого 
рівня населення, інвестиційної активності домогос-
подарств, дасть змогу суб’єктам макро-, мезо- та мі-
крорівнів виявити негативні та позитивні тенденції 
у формуванні доходів домогосподарств та визначити 
пріоритети їх зміни.

Викладені результати дослідження дають змогу 
поглибити теоретичні основи процесу управління до-
ходами та витратами домогосподарств, а застосуван-
ня практичних рекомендацій дозволило оптимізува-
ти державну та регіональну інвестиційну політику.
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Постановка проблеми. Успіх реформування управ-
ління сферою вищої освіти залежить від того, наскільки 
правильно буде обрано нову парадигму. Основу нового 
концептуального підходу до управління становить раці-
ональність, яка одночасно є якісно-кількісною характе-
ристикою діяльності і вектором розвитку вищої освіти. 
Актуальність і особлива значущість для соціально-еко-
номічного розвитку України вирішення проблеми під-
вищення результативності діяльності сфери вищої осві-
ти, відсутність дієвих законодавчих важелів впливу та 
системних розробок щодо теоретичних, методологічних 
і практичних аспектів реформування управління цією 
сферою визначили вибір теми даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стурбо-
ваність щодо необхідності реформування вищої осві-
ти України розглядається освітянською спільнотою 
з різних боків: європейської інтеграції та глобалі-
зації Б. Вульфсон, Я. Ганіткевич, М. Згуровський, 
С. Клепко, Т. Оболенська, Р. Патора, П. Таланчук, 
Л. Шевченко. Запровадження раціональності у вищу 
освіту має різні контексти: філософський – В. Кре-
мінь, С. Подмазін, В. Скотний, А. Соловйов); ін-
ституціональний – Н. Андрейчук; еволюційний – 
Л. Дєєва, О. Камінська, О. Кратт. Разом з тим 
існуючі контексти використання раціональності не 
ставлять за мету орієнтацію на консолідацію інтер-
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есів суб’єктів заради досягнення місії вищої освіти. 
Усе це обумовило потребу в подальших досліджен-
нях питань реформування управління вищої освіти 
на засадах раціональності.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
доведенні прийняття раціональності як методологіч-
ної основи нової парадигми управління сферою ви-
щої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміна 
історичних епох на початку дев’яностих років ми-
нулого століття визначила трансформацію орієнтирів 
розвитку української ВО. Якщо за часів соціалізму 
пріоритети віддавалися державним інтересам, то за 
ринкових умов превалюють інтереси індивідуума як 
споживача освітніх послуг. Це знайшло відображен-
ня у доктринах і програмах розвитку вітчизняної ви-
щої освіти.

Основу нової парадигми становить ідея, яка ви-
ступає вектором розвитку й одночасно дозволяє 
оцінити результат діяльності СВО. Необхідно кон-
статувати, що вітчизняні менеджери вищої школи 
не мають єдиної думки щодо мірила успіху діяль-
ності СВО. Апробовані в економіці характеристики 
«ефект», «ефективність», «продуктивність» «резуль-
тативність», «оптимальність» не дозволяють відобра-
зити суть ВО, оскільки орієнтовані, як правило, на 
інтереси суб’єктів або їхні групи.

Разом з тим протягом багатьох десятиліть західні 
вчені та практики для характеристики господарської 
діяльності в цілому та ВО зокрема, використовують 
поняття «раціональність». 

Незважаючи на існування Всесоюзного товари-
ства раціоналізаторів і винахідників характеристика 
«раціональність» застосовувалася винятково у слово-
сполученні «раціоналізація виробництва». В умовах, 
коли закладаються засади нової парадигми господа-
рювання, розгляд питань необхідності й можливості 
використання цієї характеристики в економічній те-
орії та практиці є досить своєчасним і актуальним.

Термін «раціональність» почав використовувати-
ся у філософських концепціях, починаючи з ХІХ ст. 
Як цілісний напрям у теорії пізнання, що визнає 
(на противагу сенсуалізму) розум основою пізнання 
й поведінки індивідуумів, класичний раціоналізм 
був сформований у XVII–XVIII ст. зусиллями та-
ких видатних мислителів, як Р. Декарт, Б. Спіно-
за, Н. Мальбранш, Г. Лейбниц. У XIX і XX ст.ст. 
переважною стає критика класичного раціоналізму 
з його ідеалами могутності розуму й нічим не обме-
женої раціональної діяльності особистості. Разом з 
тим раціональність як характеристика економічної 
діяльності все частіше використовується економіста-
ми. Так, М. Вебер одним із перших використав тер-
мін «раціональність» для описання організації осо-
бливого типу господарської діяльності. Він порушив 
питання про те, «що саме специфічного вносить в ор-
ганізацію доцільної діяльності людей раціоналізація 
цієї діяльності» [10, с. 9-10].

Змістове навантаження поняття «раціональність» 
у широкому сенсі не змінилося за настільки значний 
проміжок часу. Тому якісні риси, що визначають 
раціональність, є устояними і загальновизнаними, 
що дозволяє прийняти їх як вихідні положення при 
розкритті її значеннєвого навантаження. Це досяга-
ється за допомогою використання дефініції через рід 
і видову відмінність, що припускає виявлення спе-
цифічних властивостей (definiendum). Сьогодні раці-
ональність характеризує не тільки розумову, але й 
інші форми людської діяльності, а також природні 

й соціальні явища, що свідчить про її універсальний 
характер. Стосовно економічних процесів поняття 
«раціональність» почало застосовуватися порівняно 
недавно. Будучи однією із основних характеристик, 
раціональність становить основу багатьох західних 
економічних моделей.

Протягом століть раціональність була і продовжує 
залишатися однією із провідних засад класичної па-
радигми освіти. Філософія освіти як особливий на-
прям філософських досліджень критично ставиться 
до раціоналістичного світогляду у контексті сучас-
ної наукової картини світу. Дві з трьох причин кри-
зового стану класичної парадигми освіти пов’язані 
з раціоналізмом: раціонально-знаннєвий характер 
суперечить потребам гуманізації сучасного суспіль-
ства; зазнала поразки ідея про універсальність євро-
пейських цінностей та форм життя, підвалини якої 
складав раціоналізм. Разом із тим, сучасний філо-
софсько-освітній дискурс відбувається під впливом 
розширеного тлумачення раціональності як провід-
ної тенденції філософствування. Вчені дотримують-
ся думки, що сучасна освіта постає як інноваційний 
процес, що розвиває критичну раціональну свідо-
мість і самосвідомість (філософія освіти критичного 
раціоналізму) [8].

Сучасна європейська освіта постає як система ра-
ціональних способів впливу на особистість відповід-
но до соціально значущих цілей. Раціональні методи 
виховання й освіти розроблялися в Європі ще з часів 
античності. Освіта на основі принципів раціональ-
ності виступає найважливішою цінністю сучасного 
суспільства, без якої неможливо ані збереження його 
морального і пізнавального базису, ані випереджаль-
ний розвиток, що дозволяє говорити про освіту як 
умову збереження і виживання суспільства [2, с. 30].

А. Соловйов вивчає освіту в контексті зміни ти-
пів раціональності. Він переконаний, що становлен-
ня інформаційного суспільства актуалізує проблему 
формування нового типу освіти. Освіта і наука роз-
глядаються як конституанти єдиного цілого. На тлі 
цивілізаційних перетворень, із ускладненням форм 
людського буття, особливої значущості набуває со-
ціально-філософський аналіз освіти у контексті ви-
вчення раціональності [7].

В. Скотний висвітлює важливі загальнотеоретич-
ні та прикладні проблеми функціонування раціо-
нального та ірраціонального як способів мислення та 
поведінки особи, колективу, соціальної групи, нації 
та їх проявів у гуманітарному знанні. Автором роз-
роблено гносеологічну концепцію соціально-філософ-
ського аналізу розвитку і взаємодії раціонального та 
ірраціонального у сферах суспільної науки, освіти та 
виховного процесу на різних етапах соціокультурної 
еволюції. Багатозначність понять «раціональність» 
та «ірраціональність», із його погляду, дозволяють 
використовувати їх як базові у методологічних і сві-
тоглядних підходах суспільних наук, у розробці ме-
тодів освіти [6].

Таким чином, незважаючи на критику, раціо-
нальність залишається теоретико-методологічною 
засадою оновлення парадигми розвитку освіти. 
Вища освіта є невід’ємною складовим освіти, а, зна-
чить, оновлення парадигми повною мірою розпо-
всюджується і на неї. Розширене тлумачення раці-
ональності у поєднанні з освітою як інноваційним 
процесом означає, що раціональний підхід слід по-
ширити на усі ланки СВО, зокрема на економіку та 
управління.

Отже, основними аргументами на користь вибору 
характеристики «раціональність» мають бути:
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– раціональність як одна з форм розуміння дій-
сності широко використовується під час побудови на-
укових теорій і наукової діяльності взагалі;

– раціональність сприяє побудові змінюваної ці-
лісності із власною внутрішньою логікою та синте-
зом макро– і мікроаналітичних стратегій;

– раціональність має буттєву обумовленість, яку 
не можна ігнорувати;

– наукова думка людства є найбільш раціональ-
ним її різновидом;

– раціональність багатьох освітніх доктрин, у т.ч. 
Болонського процесу, простежується у намаганні ін-
тегрувати у стінах ВНЗ науку і навчання студент-
ства;

– структура більшості освітніх програм і страте-
гій має характерні атрибути раціональності, такі як 
мету, цілі, засоби та контроль отриманих результа-
тів;

– класична модель теорії управління спирається 
саме на поняття «раціональності» під час прийняття 
абсолютно об’єктивного і логічного рішення.

Вища освіта апріорі раціональна по суті, бо за-
снована на законах розуму. Тому неодноразову те-
оретичну спробу науковців О. Кратта та Л. Дєєвої 
привнести у діяльність вищої школи елементи раціо-
нальності слід розглядати як свого роду науковий ні-
гілізм. У першому випадку вони намагались довести, 
ймовірно, для самих себе, що раціональність є тією 
винятковою характеристикою, яка дозволяє оціни-
ти функціонування СВО. Подана ними принципова 
схема раціональної діяльності є візуалізацією ознак 
раціональності. Авторів більшою мірою цікавить 
формальні атрибути раціональності як інструменту 
наукового пізнання [3, с. 266-273].

О. Камінська взагалі вважає, що коли йдеться 
про менеджмент освіти, то маємо справу лише з раці-
ональним компонентом. Ірраціональність у цій сфері 
проявляється завдяки, з одного боку, педагогічному 
менеджменту, що діє об’єктивно, з іншого, волі, ін-
сайту, інтуїції керівника, викладача і студента, що 
заявляють про себе суб’єктивно [1, с. 30].

Поняття «раціональність споживача» (consumer 
rationality), «економічна раціональність» (economic 
rationality) та їм подібні слід сприймати як «част-
кові» поняття раціональності, що не претендують 
на філософську загальність, але охоплюють значні 
і практично важливі сфери соціально-економічно-
го буття, наприклад, СВО. Обрана модель дозволить 
встановити уявлення про те, яким чином мету може 
бути досягнуто. У даному випадку «раціональність» 
є особливим конструктором, що виконує методоло-
гічну роль, зміст її визначено відповідною моделлю 
раціональності.

Головною рисою соціологічної моделі людини 
(homo sociologics) є відмова від акценту на особис-
ті інтересі індивіда як суб’єкта господарювання. Мо-
дель homo sociologicus приписує автономію та чільну 
роль суспільству, тобто соціальним інститутам, нор-
мам і правилам поведінки [9]. Одним із таких інсти-
тутів є вища освіта. 

Виходячи з базових положень моделі homo 
sociologicus, ВО – форма діяльності, яка, по-перше, 
містить у собі внутрішню суб’єктивну смислову єд-
ність інтересів суб’єктів СВО; по-друге, суб’єкти не-
залежно координують свої дії виходячи з найбільш 
повного задоволення інтересів кожного. Іншими сло-
вами, соціальний характер ВО проявляється через 
наявність у суб’єктів внутрішньої мотивації, з одного 
боку, й очікування кожним суб’єктом від інших пев-
ної реакції у відповідь, з іншого. Таким чином, раці-

ональність діяльності суб’єктів СВО з позицій моделі 
homo sociologicus є наслідком дотримання ними пев-
них норм і правил відповідно до реалізації місії ВО. 

С. Лінденберг запропонував два види моделей 
homo sociologicus. Перший ‒ абревіатура SRSM 
(Socialized, Role-Playing, Sanctioned, Man), згідно з 
якою соціалізований індивідуум виконує роль, санк-
ціоновану суспільством, тобто соціалізація економі-
ки передбачає виконання ролей [9]. Будучи соціаль-
ним інститутом, ВО апріорі структурована у вигляді 
сукупності ролей, у рамках яких суб’єкти добровіль-
но приймають на себе зобов’язання із соціально де-
термінованими характеристиками. Наявність систе-
ми ролей і рольова поведінка визначають стабільні 
очікування, тобто суб’єкти СВО здатні якоюсь мірою 
передбачити поведінку один одного. У силу недостат-
ньої міри соціалізації суб’єкти відхиляються від сво-
єї ролі, що неминуче призводить до кризових явищ. 
Тому їх дії необхідно координувати та направляти, а 
в окремих випадках застосовувати санкції.

Другий вид – абревіатура OSAM (Оpinionated, 
Sensitive, Acting Man), згідно з якою індивідуум має 
особисту точку зору, сприймає дійсність та діє. Мо-
дель OSAM використовується в емпіричній соціології 
щодо вивчення соціальних процесів, які відбувають-
ся біля «думок, позицій та орієнтацій» (усі ці яви-
ща соціально детерміновані). До недоліків обох видів 
відносять їх нездатність реагувати на явища, що ви-
кликані змінами умов життєдіяльності суспільства 
[9]. 

Беручи до уваги типологію ВО з одного боку та 
базові положення моделі з іншого, у якості концеп-
туального підходу до управління ВО обрано модель 
SRSM. Незважаючи на думку автора моделі про її 
недосконалість, необхідно зробити спробу її реалізу-
вати щодо управління вітчизняною ВО. Це означає, 
що у сучасній вітчизняній СВО недоліки можуть про-
явитися тією чи іншою мірою або не проявитися зо-
всім, або можуть проявитися недоліки іншого роду.

Згідно із плюралістичним підходом, модель 
SRSM виконує методологічну роль, але не містить 
універсально-об’єктного референта, що об’єднує усі 
можливі моделі раціональності. У якості референта 
обрано універсальний філософсько-методологічний 
підхід згідно з яким інтереси суб’єктів СВО повинні 
бути узгоджені у межах кожного з базових атрибутів 
наукової раціональності (мета, методи та механізми, 
результат), що дозволяє забезпечити продуктивну ін-
телектуальну та практичну комунікацію.

Перший атрибут – цілеспрямованість. Форму-
вання основної мети є першим кроком діяльності 
суб’єктів СВО. Цілі ВО закладено у національну док-
трину розвитку освіти та у законодавчі акти. Роз-
виток ВО як соціальної сфери повинен відповідати 
соціально-економічним потребам, інтересам держа-
ви, індивідуума, роботодавця та безпосередньо вищої 
школи.

Другий атрибут раціональності – вільний усві-
домлений вибір засобів досягнення мети усіма 
суб’єктами СВО. Раціональність форм організації ді-
яльності досягається завдяки логічному опрацюван-
ню різних можливостей взаємозв’язку цілей і шля-
хів їх досягнення. Зважаючи на це, раціональність 
діяльності СВО полягає у відповідності мети та об-
раних засобів її досягнення усіма суб’єктами СВО у 
контексті їх взаємозв’язку.

Третій атрибут раціональності – наявність за-
требуваного результату, що виступає мірилом, яке 
визначає, чи раціонально взагалі діяти будь-яким 
чином заради мети. Постановка мети й досягнення 
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результату мають сенс тільки за умови, коли резуль-
тат відповідатиме інтересам усіх суб’єктів СВО, тобто 
буде зрозумілим, доступним і принесе користь.

Раціональність діяльності ВНЗ виявляється у ці-
леспрямованості, ефективному використанні існую-
чих засобів, необхідності у відповідному результаті 
[3, с. 268]. Як встановлено раніше, у національні 
доктрини і програми розвитку ВО не закладено ідею 
сполучення інтересів суб’єктів СВО у рівнопропор-
ційній залежності як місію ВО. У результаті пору-
шення гармонійності взаємозв’язків є джерелом 
кризових явищ, що наявні у сучасній ВО [5]. Раці-
ональність як концептуальна основа реформування 
СВО вказує на «вузькі» місця у кожному із сполу-
чень інтересів суб’єктів СВО та спрямує управлінські 
зусилля на розв’язання кризової ситуації [4, с. 64]. 
Візуальною моделлю раціональності ВО є куб, розпо-
ділений на 12 однакових частин. Куб складається із 
3 шарів згідно з атрибутами раціональності (рис. 1).  
Кожен із шарів розподілений на чотири однакові час-
тини згідно з інтересами суб’єктів СВО.

 

Цілеспрямованість 

Засоби та механізми 
досягнення мети 

Результативність 

Індивідуум 

Держава 

Роботодавець 

ВНЗ 

Рис. 1. Кубічне подання раціоналістичної моделі ВО

Інтереси в одному шарі взаємодіють між собою у 
рівноправних відносинах. Отримана фігура зберігає 
ідеальну форму лише за однієї умови – стовідсоткове 
сполучення інтересів усіх суб’єктів СВО на кожному 
з трьох етапів побудови раціоналістичної моделі. Куб 
починається з нижнього фундаменту цілеспрямова-
ності, проходить етап рівнопропорційного сполучен-
ня інтересів під час постановки завдань, визначення 
засобів та механізмів реалізації мети і завершується 
верхнім шаром – одночасною результативністю усіх 
інтересів. 

Проте головним недоліком наукового управління, 
що базується на раціональності скрізь і в усьому, є 
створення жорсткої нерухомої системи, яка, по суті, 
починає відторгати будь-які нововведення, позбав-
ляючи систему динамізму. Досить часто прагнення 
до раціональності є спробою досягти статичної, а не 
динамічної рівноваги. При незмінному зовнішньому 
середовищі раціональність в управлінні – це, звичай-
но, шлях до найбільш ефективної системи. Але в ди-
наміці раціональність перешкоджає гнучкості, при-
стосовуванню управління до нових умов, незалежно 
від того, чи є ці зміни умов результатом останніх 
досягнень науки і техніки або умов господарюван-
ня. Без зміни способу управлінського мислення роз-
раховувати на підвищення конкурентоспроможнос-
ті освітніх послуг у сьогоднішньому світі, де роль 
динамічних факторів усе більше і більше зростає, 
неможливо. ВНЗ світового класу прагнуть бути ди-
намічними, найвищою мірою рухомими, постійно 
знаходитися у процесі пошуку і навчання. Оскільки 

розвиток ВО передбачає постійні зміни під впливом 
трансформації вигод, потреб, переваг та переконань 
суб’єктів СВО, то для раціоналістичної моделі ВО ди-
намізм полягає у постійному моніторингу й ревізії 
цілей, засобів і механізмів їх осягнення та очікува-
них результатів.

Висновки з проведеного дослідження. Усе викла-
дене дозволило зробити такі висновки. По-перше, 
вища освіта «раціональна» за змістом, оскільки базу-
ється на законах розуму. Протягом багатьох століть 
для розуміння змісту освіти застосувалось поняття 
«раціональність». У міру розвитку матеріальної ци-
вілізації розуміння раціональності поглиблювалося 
поряд із модернізацією змісту та форм освіти. Поява 
філософії освіти свідчить про розширення горизон-
тів розвитку раціональності. По-друге, комерційні 
аспекти діяльності все більш затребувані у ВО. Ра-
ціональність є придатною характеристикою економі-
ко-управлінської складової діяльності ВНЗ. Однак в 
економіці раціональність розуміється інакше, ніж у 
філософії, соціології та психології, що робить необ-
хідним вибір моделі раціональності, яка відображає 
типологію ВО. По-третє, у якості моделі раціональ-
ності обрано SRSM, оскільки вона дозволяє інтегру-
вати інтереси суб’єктів СВО заради реалізації місії 
ВО. Згідно із моделлю SRSM раціональними слід вва-
жати управлінські рішення суб’єктів СВО у частині 
формулювання мети та вибору методів її реалізації, 
що дозволяють реалізувати місію ВО. По-четверте, 
сам по собі вибір моделі SRSM констатує її «абсо-
лютизм», оскільки раціональність приймається як 
така, що спростовується як методологічна стратегія 
історичним розвитком конкретних форм раціональ-
ності. По-п’яте, надмірне захоплення раціональніс-
тю ВО може стати загрозою для суб’єктів, оскільки 
здатне обмежити їх свободу.
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