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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкий розвиток суспільних відносин в Україні в

цілому та розвиток ринку послуг вищої освіти зокрема
актуалізує необхідність дослідження державного ре-
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Статтю присвячено дослідженню державного регулювання послуг вищої освіти в Україні як

самостійної теоретико-правової категорії. У статті сформульовані авторські визначення понять

"державне регулювання", "послуги вищої освіти" та, відповідно, "державне регулювання рин-

ку послуг вищої освіти в Україні". Досліджено систему державного регулювання ринку послуг

вищої освіти в Україні.

Узагальнено позиції науковців, які у своїх працях досліджували окремі проблеми державно-

го регулювання ринку послуг вищої освіти. Доведено, що стан державного регулювання ринку

послуг вищої освіти на сучасному етапі розвитку України характеризується наявністю великої

кількості проблем, які потребують подальшого вирішення.

З'ясовано, що сьогодні в Україні виникла гостра необхідність реформування освіти та запро-

вадження нових шляхів державного впливу на освітні процеси з врахуванням позитивного дос-

віду реформування державного регулювання вищої освіти в Польщі. Так, запропоновано удос-

коналити державне регулювання ринку послуг вищої освіти в України через системне застосу-

вання правових, економічних, адміністративних та соціальних заходів.

The article is devoted to the study of state regulation of higher education services in Ukraine as an

independent theoretical and legal category. The article formulates the author's definition of concepts

"state regulation", "higher education services" and, accordingly, "state regulation of the market of

higher education services in Ukraine". The system of state regulation of the market of higher education

services in Ukraine is explored.

The positions of the scientists, who in their works investigated some problems of the state

regulation of the market of services of higher education, were generalized. It is proved that the state

of state regulation of the market of services of higher education at the present stage of Ukraine's

development is characterized by the presence of a large number of problems that require further

resolution.

It is revealed that today in Ukraine there is an urgent need to reform education and introduce new

ways of state influence on educational processes taking into account the positive experience of

reforming the state regulation of higher education in Poland. Thus, it is proposed to improve the

state regulation of the market of higher education services in Ukraine through systematic application

of legal, economic, administrative and social measures.
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гулювання вказаної сфери через призму аналізу понят-
тя та системи державного регулювання ринку послуг
вищої освіти в України, стану державного регулювання
ринку послуг вищої освіти та, відповідно, запроваджен-
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ня концептуально нових та ефективних напрямів удос-
коналення державного регулювання вищої освіти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливу увагу слід звернути на те, що в науковій
літературі ряд вчених досліджували окремі аспекти дер-
жавного регулювання послуг вищої освіти в Україні,
серед них: Г.Г. Война, В. І. Шилова, Н.І. Вєльчева, С.В. Гри-
ганська, В.В. Крижко, І.О. Мамаєв, М.М. Дарманський
та інші. В.О. Котюк та С. Барабанова, в свою чергу, ок-
рему увагу приділяли дослідженню функцій державно-
го регулювання послуг вищої освіти в Україні. Н.О. Бо-
рецька, І.К. Бистряков, Я. Тилах, Н.Г. Типенко, В. Зуб-
ко, Ю. Лотман та інші присвячували свої праці пошуку
шляхів удосконалення державного регулювання ринку
послуг вищої освіти в Україні.

Проте, хоча окремі аспекти державного регулюван-
ня ринку послуг вищої освіти в Україні привертали ува-
гу науковців, швидкий розвиток суспільних відносин в
Україні потребує пошуку нових напрямів удосконален-
ня державного регулювання ринку послуг вищої освіти
в Україні із врахуванням позитивного міжнародного
досвіду в цій сфері.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз державного регулю-

вання послуг вищої освіти в Україні як самостійної тео-
ретико-правової категорії, а також розроблення на-
прямів удосконалення державного регулювання послуг
вищої освіти в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У науковій літературі відсутній єдиний підхід до ро-
зуміння поняття "державне регулювання". Так, під дер-
жавним регулюванням розуміють здійснення державою
комплексних заходів (організаційних, правових, еконо-
мічних тощо) у сфері соціальних, економічних, політич-
них, духовних та інших суспільних процесів з метою їх
упорядкування, встановлення загальних правил і норм
суспільної поведінки, а також запобігання негативним
явищам у суспільстві [1, с. 61].

Водночас в Енциклопедії державного управління
державне регулювання визначене як сукупність інстру-
ментів, за допомогою яких держава встановлює вимо-
ги до підприємств і громадян, що включає закони, фор-
мальні і неформальні розпорядження і допоміжні пра-
вила, що встановлюються як державою, так і недержав-
ними організаціями [2, с. 153]. У Словнику термінів і
понять з державного управління, державне регулюван-
ня визначене як економічний метод державного управ-
ління, який є системою типових заходів законодавчо-
го, виконавчого і контрольного характеру, що здійс-
нюється відповідними державними органами та гро-
мадськими організаціями з метою стабілізації та при-
стосування існуючої соціально-економічної системи до
постійно змінюваних умов [3, с. 48].

Зазначені визначення дають можливість дійти до
висновку, що державне регулювання — це сукупність
заходів, за допомогою яких держава регулює суспільні
відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства,

шляхом встановлення єдиних загальнообов'язкових
правил та норм суспільної поведінки.

Необхідною складовою функціонування ринку по-
слуг вищої школи є наявність суб'єктів ринкових відно-
син, які, будучи економічно та юридично незалежними,
можуть вступати в рівноправні партнерські відносини з
приводу купівлі-продажу освітніх послуг [4, с. 10]. Без-
сумнівно, виконавцями послуг вищої освіти є вищі на-
вчальні заклади, дефініція яких закріплена в до п. 7 ч. 1
ст. 1 Закону України "Про вищу освіту" [5]. При цьому
варто зазначити, що юридична особа (крім наукової
установи) набуває статусу вищого навчального закла-
ду з моменту отримання ліцензії на провадження освіт-
ньої діяльності (ч. 2 ст. 26 Закону України "Про вищу
освіту") [5].

Особливої уваги, в контексті досліджуваної теми,
потребує визначення поняття "послуги вищої освіти", під
яким варто розуміти регламентовану законодавством
України діяльність вищих навчальних закладів, які на-
дають систему знань, умінь і навичок споживачу, з ме-
тою задоволення його особистих потреб, суспільства та
держави [6, с. 47].

При цьому необхідно звернути увагу і на ознаки по-
слуг вищої освіти. Так, послуги вищої освіти в Україні
характеризуються такими ознаками: є нематеріальним
благом, яке споживається (реалізується) в процесі його
надання та регламентуються законодавством України;
надаються вищими навчальними закладами різних форм
власності, які створюються виключно з метою їх надан-
ня; передбачають активну участь суб'єкта споживання
в процесі надання послуги; задовольняють як особисті
потреби замовника (розвиток особистості, набуття
відповідних знань, умінь, навичок з обраної спеціаль-
ності), так і всього суспільства, держави [6, с. 45—46].

Безсумнівно, управління освітою є одним з напрям-
ків діяльності держави. Слушною є позиція Н.І. Вєльче-
вої, яка зазначає, що проблема регулювання сфери
вищої освіти з моменту свого виникнення і по сьо-
годнішній день цікавить широке коло науковців та спец-
іалістів-практиків [7].

Так, автори підручника "Реформування освіти в Ук-
раїні: державно-управлінський аспект" під державним
регулюванням освіти розуміють цілеспрямований вплив
на систему освіти, що здійснюється переважно шляхом
ухвалення законодавчих актів, норм, шляхом установ-
лення упорядкування, удосконалення загальних правил
і норм поведінки, що запобігають негативним явищам в
освітянському середовищі [8, с. 11].

На думку С.В. Григанської, державним регулюван-
ням системи вищої освіти є система економічних, соці-
альних, правових, політичних та організаційних форм і
методів впливу держави на суб'єктів освітніх процесів,
яка створює умови для реалізації ними тих цілей і зав-
дань, які одночасно відповідали б як стратегічним інте-
ресам держави, так і безпосереднім інтересам самих цих
суб'єктів [9].

Аналізуючи вказані позиції науковців щодо розу-
міння ними поняття державного регулювання системи
вищої освіти, можна дійти висновку, що вони не є супе-
речливими, а мають виключно взаємодоповнюючий ха-
рактер. На підставі проведеного дослідження, можна
запропонувати власне авторське визначення поняття



113

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

"державного регулювання ринку послуг вищої освіти в
Україні". Так, під державним регулюванням ринку по-
слуг вищої освіти в Україні слід розуміти сукупність за-
ходів (правових, економічних, адміністративних, соці-
альних), за допомогою яких держава регулює взаємо-
відносини учасників навчального процесу з приводу
надання (отримання) послуг вищої освіти, з метою за-
доволення економічних, культурних та соціальних інте-
ресів учасників навчального процесу, суспільства та
держави.

У контексті досліджуваної теми особливу увагу не-
обхідно звернути на систему державного регулювання
ринку послуг вищої освіти, без аналізу якої це дослі-
дження не буде повним, оскільки саме наявність еле-
ментів системи та їх взаємозв'язок дозволяє в повній
мірі розкрити те чи інше явище.

Система управління освітою в Україні має чітко виз-
начену структуру, яка зумовлена адміністративно-тери-
торіальним устроєм, поділом влади між державою і
місцевим самоврядуванням та специфікою функціону-
вання освітніх закладів [8, с. 13]. Систему управління у
сфері вищої освіти, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону Ук-
раїни "Про вищу освіту", складають: Кабінет Міністрів
України; центральний орган виконавчої влади у сфері
освіти і науки; галузеві державні органи, до сфери управ-
ління яких належать вищі навчальні заклади; органи
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, до сфери управління яких належать
вищі навчальні заклади; Національна академія наук Ук-
раїни та національні галузеві академії наук; засновники
вищих навчальних закладів; органи громадського само-
врядування у сфері вищої освіти і науки; Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти [5].

Варто відзначити, що основним завданням держав-
ного регулювання на ринку послуг вищої освіти є ство-
рення належних умов для функціонування вищих на-
вчальних закладів, які безпосередньо надають послу-
ги вищої освіти. Багато хто з фахівців, як сфери осві-
ти, так і сфери управління, теоретики і практики кон-
статують, що концептуальні підходи до управління ос-
вітою на сьогоднішній день не відповідають вимогам
часу [10, 11].

На нашу думку, дуже правильною є позиція В. Вік-
торова, який у своєму дослідженні окреслює ті причи-
ни, які детермінують проблеми, що мають місце в сис-
темі управління вищим навчальним закладом. Так, до
таких причин автор відносить: звичка керівництва діяти
за традиційними схемами; відсутність необхідних знань
і навичок реального управління в умовах ринку; недо-
статнє фінансування порівняно з потребами; викорис-
тання застарілих концептуальних підходів до управлін-
ня закладом освіти як економічним суб'єктом [12, c. 69].

Н. І. Вєльчева, в свою чергу, зазначає, що найбільш
характерні риси сформованої системи управління осві-
тою виражаються в наступному: високому ступені бю-
рократизації як самих закладів освіти, так і державних
органів управління освітою; високому рівні формаліз-
му; у стилі керівництва, орієнтованому на вирішення
поточних проблем, а не на прийняття стратегічних
рішень тощо [13].

Вказані позиції науковців можна систематизувати та
в повній мірі окреслити ті проблеми, які сьогодні існу-

ють в державному регулювання ринку послуг вищої осві-
ти.

Стан державного регулювання ринку послуг вищої
освіти на сучасному етапі розвитку України, на нашу
думку, характеризується наявністю таких проблем: вища
освіта сьогодні є бізнесом, надання освітніх послуг на-
лежить до сфери ринкових відносин, а тому засоби,
методи управління освітою та економікою ідентичні;
порушення принципу демократизму та колегіальності
стосовно прийняття важливих рішень на ринку послуг
вищої освіти; управління освітою характеризується ви-
соким ступенем бюрократизації та формалізму; на-
вчально-виховний процес у вищих навчальних закладах
не завжди відповідає потребам розвитку суспільства в
цілому та ринку праці зокрема; через економічні та полі-
тичні проблеми, освіта не фінансується належним чи-
ном.

Досліджуючи державне регулювання ринку послуг
вищої освіти в Україні, варто звернутися до міжнарод-
ного досвіду, зокрема до державного регулювання
вищої освіти в Польщі. Протягом останнього десяти-
річчя у ході реформування вищої освіти у Польщі спос-
терігалися такі суттєві зміни у сфері державного управ-
ління освітою: децентралізація і демократизація управ-
ління освітою; підвищення автономії вищих навчальних
закладів; громадський контроль за рішеннями
міністерств, розподілом коштів бюджету, діяльністю
вищих навчальних закладів [14]; фінансування вищої
освіти за рахунок державного бюджету; висока якість
навчання як в державних, так і в приватних вищих на-
вчальних закладах; доступність освітніх послуг для
різних верств населення. Крім того, для іноземців, у
порівнянні з вишами інших країн, діють різноманітні
спрощення, що впливає на вибір ними саме польських
вишів; допомога вищих навчальних закладів у працев-
лаштуванні своїх випускників; визнаність дипломів про
отримання вищої освіти в Польщі майже в усьому світі
[15, с. 146].

Проведене дослідження стану державного регулю-
вання вищої освіти в Україні та позитивний досвід про-
ведення реформування вищої освіти в Польщі дає
підстави стверджувати про необхідність реформуван-
ня вищої освіти в Україні та запровадження нових шляхів
державного впливу на освітні процеси.

Держава може досягти ефективного регулювання
ринку послуг вищої освіти в України виключно при сис-
темному підході, за рахунок застосування правових,
економічних, адміністративних та соціальних заходів.

Правові заходи, безсумнівно, посідають одне з най-
важливіших місць в державному регулюванні послуг
вищої освіти, оскільки знаходять своє вираження через
прийняття нормативно-правових актів, які б регулюва-
ли належне надання та, відповідно, отримання якісних
освітніх послуг в Україні, а також встановлювали відпо-
відальність на невиконання або неналежне виконання
учасниками ринку послуг вищої освіти покладених на
них законодавством обов'язків.

Економічні заходи, в свою чергу, мають виражати-
ся через: цільове фінансування державних вищих на-
вчальних закладів; податкове регулювання приватних
вищих навчальних закладів; забезпечення можливості
надання освітніх послуг в умовах вільної конкуренції;
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регулювання ціноутворення на ринку товарів і послуг
освітніх установ.

Так, завданням держави у регулюванні ринку послуг
вищої освіти має бути розширення числа джерел фінан-
сування вищої освіти, за рахунок запровадження плат-
них послуг, які надаються вищими навчальними закла-
дами.

Адміністративні заходи, на нашу думку, мають ви-
ражатися через налагоджену організацію діяльності та
контролю учасників ринку послуг вищої освіти в Україні,
що можна досягти за допомогою таких шляхів: автоно-
мія вищих навчальних закладів та вироблення ними
власної стратегії розвитку; виключна монополія держа-
ви в освіті, виражена у формах ліцензування, атестації
та акредитації; контроль за дотриманням вимог зако-
нодавства вищими навчальними закладами як під час
виконання покладених на них обов'язків, так і у дотри-
манні процедури ліцензування освітньої діяльності, ате-
стації та акредитації; покладання санкцій на вищі на-
вчальні заклади, які порушили у своїй діяльності норми
чинного законодавства.

Враховуючи позитивний досвід Польщі, в України
необхідно запровадити, з одного боку — децентралі-
зацію вищої освіти, а з іншого — державно-громадсь-
кий контроль у системі вищої освіти. При цьому виключ-
не право розробляти та запроваджувати стандарти осві-
ти для кожного факультету й рівня навчання, що зале-
жать від тієї кваліфікації, що повинен одержати випуск-
ник вишу, тривалість навчання й час практики, а також
вимоги для кожної форми навчання повинне залишати-
ся у Міністерства освіти і науки України, що унеможли-
вить застосування корупційних схем ректорами вищих
навчальних закладів України.

Вища освіта покликана, насамперед, задовольняти
поточні і перспективні освітні потреби особистості,
організацій і суспільства, а тому надзвичайно важливим
в державному регулюванні ринку послуг вищої освіти в
Україні має бути вироблення та запровадження соціаль-
них заходів, до яких варто віднести: посилення пріори-
тету та престижу вищої освіти в Україні; агітація у
суспільстві до знань та інтелекту; забезпечення можли-
вості отримання вищої освіти дітям із малозабезпече-
них сімей за рахунок бюджетних коштів; контроль за
створенням сприятливих умов для отримання вищої ос-
віти інвалідами (з вадами зору, слуху тощо).

Отже, вдосконалити державне регулювання ринку
послуг вищої освіти в Україні можливо виключно через
застосування державою комплексної системи правових,
економічних, організаційних та соціальних заходів.

ВИСНОВКИ
У статті сформульоване авторське визначення по-

няття державне регулювання, під яким слід розуміти
сукупність заходів, за допомогою яких держава регу-
лює суспільні відносин у різних сферах життєдіяльності
суспільства, шляхом встановлення єдиних загальнообо-
в'язкових правил та норм суспільної поведінки.

Водночас досліджено поняття та ознаки послуг
вищої освіти, при цьому запропоновано поняття "послу-
ги вищої освіти" розуміти як регламентовану законодав-
ством України діяльність вищих навчальних закладів, які
надають систему знань, умінь і навичок споживачу, з

метою задоволення його особистих потреб, суспільства
та держави.

Досліджено поняття державного регулювання рин-
ку послуг вищої освіти в Україні та запропоновано автор-
ську дефініцію вказаного поняття. Так, під державним
регулюванням ринку послуг вищої освіти в Україні слід
розуміти сукупність заходів (правових, економічних,
адміністративних, соціальних), за допомогою яких дер-
жава регулює взаємовідносини учасників навчального
процесу з приводу надання (отримання) послуг вищої
освіти, з метою задоволення економічних, культурних
та соціальних інтересів учасників навчального процесу,
суспільства та держави.

Узагальнено позиції науковців, які у своїх працях
досліджували окремі проблеми державного регулюван-
ня ринку послуг вищої освіти. Доведено, що стан дер-
жавного регулювання ринку послуг вищої освіти на
сучасному етапі розвитку України характеризується
наявністю великої кількості проблем, які потребують по-
дальшого вирішення.

З'ясовано, що на сучасному етапі розвитку України
виникає гостра необхідність реформування освіти та
запровадження нових шляхів державного впливу на
освітні процеси з врахуванням позитивного досвіду ре-
формування державного регулювання вищої освіти в
Польщі. Так, запропоновано удосконалити державне
регулювання ринку послуг вищої освіти в України
через системне застосування правових, економічних,
адміністративних та соціальних заходів.
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