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СФЕРОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано чинне в Україні законодавство щодо регулювання вищої освіти,

участі інститутів громадянського суспільства в реалізації державної освітньої політики. Ви-
значено загальні правові засади державно-громадського управління сферою вищої освіти, а
також шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення державно-громадського
управління цією сферою в Україні.
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І. Вступ13

На сучасному етапі реформування сис-
теми вищої освіти актуальним залишається
питання розвитку механізмів державно-
громадського управління цією галуззю. Ва-
жливого значення в цьому контексті набуває
питання нормативно-правового забезпечен-
ня процесу реформування. У зв’язку із цим
необхідним видається аналіз існуючих на
сьогодні нормативно-правових засад дер-
жавно-громадського управління вищою осві-
тою. Проблема державно-громадського управ-
ління освітою привертає увагу як вітчизня-
них, так і зарубіжних фахівців не один рік. У
вітчизняній науці концептуальні засади роз-
витку державно-громадського управління
освітою, залучення громадськості до прийн-
яття управлінських рішень досліджували
Л. Беззубко, В. Бочкарьов, С. Домбровська,
Г. Єльникова, О. Зайченко, М. Іщенко, П. Ку-
харчук, С. Крисюк, В. Луговий, О. Михай-
ленко, О. Шевченко. Серед зарубіжних, зок-
рема російських, авторів можна виділити
праці В. Гусарова, О. Осокіної, І. Терентьєвої.

Однак переважна частина цих досліджень
стосується розгляду державно-громадського
управління на рівні загальної середньої
освіти. Що ж стосується дослідження систе-
ми державно-громадського управління ви-
щою освітою України та, зокрема, її норма-
тивно-правового забезпечення в сучасних
умовах, то, на наш погляд, це питання все
ще залишається недостатньо розкритим у
вітчизняній науці.

ІІ. Постановка завдання:
– проаналізувати чинне в Україні законо-

давство щодо участі громадськості в
державному управлінні, зокрема вищою
освітою;

– визначити сучасні нормативно-правові
засади державно-громадського управ-
ління вищою освітою України;
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– запропонувати заходи вдосконалення
нормативно-правового забезпечення
державно-громадського управління сфе-
рою вищої освіти.
ІІІ. Результати
Нормативно-правовими засадами дер-

жавно-громадського управління сферою
вищої освіти є, перш за все, законодавство
України про освіту, яке базується на Консти-
туції України і складається із Законів Украї-
ни “Про освіту”, “Про наукову і науково-
технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, ін-
ших нормативно-правових актів.

У контексті нашого дослідження значу-
щим є те, що законодавство у сфері освіти
базується на Конституції України, а це озна-
чає, що на сферу освіти поширюються всі
громадянські права і свободи. Зокрема, ст. 36
Конституції проголошує, що “громадяни
України мають право на свободу об’єднання
у політичні партії та громадські організації
для здійснення і захисту своїх прав і свобод
та задоволення політичних, економічних, со-
ціальних, культурних та інших інтересів…”; а
також ст. 38 Конституції визначає, що
“громадяни мають право брати участь в
управлінні державними справами…” [4]. От-
же, можна говорити про конституційні заса-
ди участі громадськості в управлінні вищою
освітою.

Загальна державна політика в галузі
освіти визначена ст. 4 Закону України “Про
освіту”, відповідно до якої “Україна визнає
освіту пріоритетною сферою соціально-
економічного, духовного і культурного роз-
витку суспільства. Державна політика в га-
лузі освіти визначається Верховною Радою
України відповідно до Конституції України і
здійснюється органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування” [14].

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про
освіту”, основними принципами освіти в
Україні є: доступність для кожного громадя-
нина всіх форм і типів освітніх послуг, що
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надаються державою; рівність умов кожної
людини для повної реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку; гуманізм, де-
мократизм, пріоритетність загальнолюдсь-
ких духовних цінностей; органічний зв’язок із
світовою та національною історією, культу-
рою, традиціями; незалежність освіти від
політичних партій, громадських і релігійних
організацій; науковий, світський характер
освіти; інтеграція з наукою і виробництвом;
взаємозв’язок з освітою інших країн; гнуч-
кість і прогностичність системи освіти; єд-
ність і наступність системи освіти; безпере-
рвність і різноманітність освіти; поєднання
державного управління і громадського са-
моврядування в освіті [14].

Таким чином, закон встановлює саме
державне управління освітою, але передба-
чає й участь громадськості на засадах са-
моврядування, при цьому підкреслено прин-
цип їх взаємодії через поєднання першого і
другого. Водночас цей принцип, на жаль,
зазначений у переліку останнім.

У ст. 10 Закону України “Про освіту” за-
значено, що “в Україні для управління осві-
тою створюються система державних орга-
нів управління і органи громадського само-
врядування. Органи управління освітою і
громадського самоврядування діють у ме-
жах повноважень, визначених законодав-
ством”. Тобто система державних органів –
окремо, а органи громадського самовряду-
вання – окремо. Мова в законі не йде про
загальну систему державно-громадського
управління освітою.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про
освіту”, до органів управління освітою в
Україні належать: центральний орган вико-
навчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти; центра-
льний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері освіти; центра-
льні органи виконавчої влади, яким підпо-
рядковані навчальні заклади; орган вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим у
сфері освіти; місцеві державні адміністрації і
органи місцевого самоврядування, а також
утворені місцевими державними адмініст-
раціями та органами місцевого самовряду-
вання структурні підрозділи з питань освіти
(місцеві органи управління освітою).

Повноваження місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовряду-
вання в галузі освіти визначено в ст. 14 За-
кону України “Про освіту”. Так, у п. 2 цієї
статті зазначено, що місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування створюються відповідні
органи управління освітою, діяльність яких
спрямовується, зокрема, і на координацію
дій педагогічних, виробничих колективів,
сім’ї, громадськості з питань навчання і ви-
ховання дітей; визначення потреб, розроб-

лення пропозицій щодо державного контра-
кту і формування регіонального замовлення
на педагогічні кадри, укладання договорів
на їх підготовку. У п. 4 ст. 15 закону визна-
чено, що за результатами акредитації ви-
щих навчальних закладів, закладів післяди-
пломної освіти центральний орган виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у
сфері освіти разом із центральними орга-
нами виконавчої влади, яким підпорядковані
навчальні заклади, серед іншого, надає пе-
вну автономію навчальному закладу відпо-
відно до отриманого статусу; інформує гро-
мадськість про якість освітньої та наукової
діяльності вищих навчальних закладів.

Самоврядування в освіті законодавчо за-
кріплено ст. 16, 17 Закону України “Про осві-
ту”. Органами громадського самоврядуван-
ня в освіті є: загальні збори (конференція)
колективу навчального закладу; районна,
міська, обласна конференції педагогічних
працівників, з’їзд працівників освіти Автоно-
мної Республіки Крим; Всеукраїнський з’їзд
працівників освіти.

Органи громадського самоврядування в
освіті можуть об’єднувати учасників навча-
льно-виховного процесу, спеціалістів певно-
го професійного спрямування. Вони вносять
пропозиції щодо формування державної
політики в галузі освіти, вирішують у межах
своїх повноважень питання навчально-ви-
ховної, науково-дослідної, методичної, еко-
номічної і фінансово-господарської діяльно-
сті навчальних закладів. Повноваження ор-
ганів громадського самоврядування в освіті
визначає в межах чинного законодавства
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики
у сфері освіти за участю представників проф-
спілок, всеукраїнських педагогічних (осві-
тянських) об’єднань. Останнім підкреслено
участь громадськості у визначенні повнова-
жень самоврядних органів в освіті, тобто
державно-громадський характер управління.

Самоврядування на рівні навчальних за-
кладів передбачає їх право на: самостійне
планування роботи, вирішення питань на-
вчально-виховної, науково-дослідної, мето-
дичної, економічної й фінансово-господар-
ської діяльності; участь у формуванні планів
прийому учнів, студентів, слухачів з ураху-
ванням державного контракту (замовлення)
та угод підприємств, установ, організацій,
громадян; визначення змісту компонента
освіти, що надається навчальним закладом
понад визначений державою обсяг; прийн-
яття на роботу педагогічних, науково-
педагогічних, інженерно-педагогічних та ін-
ших працівників, а також фахівців з інших
держав, у тому числі за контрактами; само-
стійне використання всіх видів асигнувань,
затвердження структури і штатного розпису
в межах встановленого фонду заробітної
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плати; здійснення громадського контролю за
організацією харчування, охорони здоров’я,
охорони праці в навчальних закладах.

Законом України “Про освіту” також за-
кріплено роль громадськості через участь у
науковому і методичному забезпеченні осві-
ти, яку здійснюють органи виконавчої влади,
навчальні заклади, науково-методичні і ме-
тодичні установи “…у взаємодії з відповід-
ними підприємствами, творчими спілками,
асоціаціями, товариствами, громадськими
науковими організаціями” [14].

Стаття 46 Закону України “Про освіту” про-
голошує можливу автономію вищого навчаль-
ного закладу, яка може надаватися вищому
навчальному закладу відповідно до рівня ак-
редитації і передбачає права закладу на: ви-
значення змісту освіти; визначення планів
прийому студентів, аспірантів, докторантів з
урахуванням державного контракту (замов-
лення) та угод з підприємствами, установами,
організаціями, громадянами; встановлення і
присвоєння вчених звань вищого навчального
закладу четвертого рівня акредитації; інші
повноваження, що делегують вищому навча-
льному закладу відповідно до його статусу
державні органи управління освітою. Вищий
навчальний заклад, у свою чергу, може деле-
гувати окремі свої повноваження державним
органам управління освітою.

Стаття 51 Закону України “Про освіту”
визначає права осіб, які навчаються, в тому
числі право на особисту або через своїх
представників участь у громадському само-
врядуванні, в обговоренні, вирішенні питань
удосконалення навчально-виховного проце-
су, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, побуту то-
що; а також участь в об’єднаннях громадян.

Принципи державної політики у галузі
вищої освіти визначено у п. 2 ст. 3 Закону
України “Про вищу освіту” [7]. Державна по-
літика у галузі вищої освіти ґрунтується на
принципах: доступності та конкурсності здо-
буття вищої освіти кожним громадянином
України; незалежності здобуття вищої освіти
від впливу політичних партій, громадських і
релігійних організацій; інтеграції системи
вищої освіти України у світову систему ви-
щої освіти при збереженні і розвитку досяг-
нень та традицій української вищої школи;
наступності процесу здобуття вищої освіти;
державної підтримки підготовки фахівців
для пріоритетних напрямів фундаменталь-
них і прикладних наукових досліджень; гла-
сності при формуванні структури та обсягів
освітньої та професійної підготовки фахів-
ців. Як бачимо, у цьому законі, на відміну від
Закону “Про освіту”, принцип поєднання
державно-громадського управління не за-
значено зовсім.

Статтею 17 Закону України “Про вищу
освіту” передбачено, що в державі управ-

ління у галузі вищої освіти у межах їх ком-
петенції здійснюється Кабінетом Міністрів
України через систему органів виконавчої
влади, центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері освіти; центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері освіти; іншими
центральними органами виконавчої влади,
які мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади; органами влади Авто-
номної Республіки Крим; органами місцево-
го самоврядування; власниками вищих на-
вчальних закладів; органами громадського
самоврядування.

У ст. 18–21 закону визначено повнова-
ження центрального органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної
політики у сфері освіти, центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері освіти, інших центральних
органів виконавчої влади, які мають у своє-
му підпорядкуванні вищі навчальні заклади,
повноваження органів влади Автономної
Республіки Крим та органів місцевого само-
врядування, які мають у своєму підпорядку-
ванні вищі навчальні заклади, повноважен-
ня власника (власників) вищого навчального
закладу. При цьому стосовно залучення
громадськості зазначено таке: “Органи вла-
ди Автономної Республіки Крим, органи міс-
цевого самоврядування, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади, в
межах своєї компетенції залучають у поряд-
ку, передбаченому законом, підприємства,
установи, організації (за їх згодою) до вирі-
шення проблем розвитку вищої освіти”, а
також “власник (власники) або уповноваже-
ний ним (ними) орган (особа) може делегу-
вати свої повноваження керівникові або ви-
щому колегіальному органу громадського
самоврядування вищого навчального за-
кладу” [7].

Аналізуючи принципи управління вищим
навчальним закладом, викладені у ст. 29
Закону України “Про вищу освіту”, бачимо,
що першим зазначено принцип автономії та
самоврядування, а вже потім принципи роз-
межування прав, повноважень та відповіда-
льності власника (власників), органів управ-
ління вищою освітою, керівництва вищого
навчального закладу та його структурних
підрозділів; поєднання колегіальних та єди-
ноначальних засад; незалежності від полі-
тичних партій, громадських та релігійних
організацій.

Автономія та самоврядування вищого
навчального закладу реалізуються відповід-
но до законодавства і передбачають право:
самостійно визначати форми навчання, фо-
рми та види організації навчального проце-
су; приймати на роботу педагогічних, науко-
во-педагогічних та інших працівників; нада-
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вати додаткові освітні послуги; самостійно
розробляти та запроваджувати власні про-
грами наукової і науково-виробничої діяль-
ності; а також на підставі відповідних угод
провадити спільну діяльність з іншими ви-
щими навчальними закладами, підприєм-
ствами, установами та організаціями; брати
участь у роботі міжнародних організацій;
звертатися з ініціативою до органів управ-
ління вищою освітою про внесення змін до
чинних або розроблення нових нормативно-
правових актів у галузі вищої освіти, а також
брати участь у роботі над проектами щодо
їх удосконалення тощо.

У розділі ІV Закону України “Про вищу
освіту” можна знайти вказівки на демократи-
чні засади управління вищим навчальним
закладом, наприклад, такі як: “керівник вищо-
го навчального закладу відраховує та понов-
лює на навчання осіб, які навчаються у ви-
щому навчальному закладі, за погодженням
з органами студентського самоврядування”,
“щорічно звітує перед вищим колегіальним
органом громадського самоврядування ви-
щого навчального закладу” тощо [7].

Законом передбачено створення нагля-
дових рад при ВНЗ. У національному вищому
навчальному закладі наглядова рада ство-
рюється в обов’язковому порядку, а також
може бути створена у вищому навчальному
закладі третього або четвертого рівня акре-
дитації. Наглядова рада розглядає шляхи
перспективного розвитку вищого навчально-
го закладу, надає допомогу його керівництву
в реалізації державної політики у галузі ви-
щої освіти і науки, здійснює громадський
контроль за діяльністю керівництва вищого
навчального закладу, забезпечує ефективну
взаємодію вищого навчального закладу з
органами державного управління, науковою
громадськістю, суспільно-політичними та ко-
мерційними організаціями в інтересах роз-
витку вищої освіти.

Створення органів громадського само-
врядування у вищих навчальних закладах
передбачено ст. 37 та 38 Закону України “Про
вищу освіту”, відповідно до яких вищим ко-
легіальним органом громадського самовря-
дування вищого навчального закладу є за-
гальні збори (конференція) трудового колек-
тиву, включаючи виборних представників із
числа осіб, які навчаються у вищому навча-
льному закладі. У вищому колегіальному
органі громадського самоврядування пови-
нні бути представлені всі категорії працівни-
ків вищого навчального закладу, представ-
ники з числа осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі. При цьому не менше
ніж 75% загальної чисельності делегатів
(членів) виборного органу повинні становити
науково-педагогічні працівники вищого на-
вчального закладу, які працюють у цьому
вищому навчальному закладі на постійній

основі, і не менше ніж 10% – виборні пред-
ставники з числа осіб, які навчаються у ви-
щому навчальному закладі.

У вищих навчальних закладах та їх стру-
ктурних підрозділах діє студентське само-
врядування, яке є невід’ємною частиною
громадського самоврядування відповідних
навчальних закладів і здійснюється особа-
ми, які навчаються у вищому навчальному
закладі, безпосередньо та через органи
студентського самоврядування. Студентсь-
ке самоврядування забезпечує захист прав
та інтересів осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі, та їхню участь в
управлінні вищим навчальним закладом.

Указом Президента України “Про заходи
щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні” № 926/2010 від 30 вересня
2010 р. з метою забезпечення поліпшення
функціонування та інноваційного розвитку ос-
віти в Україні, підвищення її якості та доступ-
ності, інтеграції до європейського освітнього
простору із збереженням національних досяг-
нень і традицій постановлено: забезпечувати
залучення громадськості до підготовки та ре-
алізації основних заходів з реформування
системи освіти, врахування пропозицій гро-
мадських організацій із цих питань; опрацюва-
ти питання щодо надання провідним вищим
навчальним закладам реальної автономії як
засобу поліпшення якості вищої освіти [12].

Нормативно-правові засади взаємодії
державних органів управління освітою та
громадськості встановлені і в основних нор-
мативних документах, що стосуються діяль-
ності цих органів. Так, у Положенні про Міні-
стерство освіти і науки (далі – МОН) Украї-
ни, яке є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади із
забезпечення формування та реалізації
державної політики у сферах освіти і науки,
зазначено: МОН України у процесі виконан-
ня покладених на нього завдань взаємодіє в
установленому порядку з іншими органами
державної влади, допоміжними органами і
службами, створеними Президентом Украї-
ни, а також з органами місцевого самовря-
дування, громадськими об’єднаннями, про-
фесійними спілками та організаціями робо-
тодавців, відповідними органами іноземних
держав і міжнародних організацій, з підпри-
ємствами, установами та організаціями.
МОН України для виконання покладених на
нього завдань має право в установленому
порядку залучати спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підпри-
ємств, установ та організацій (за погоджен-
ням з їх керівниками), учених, представників
інститутів громадянського суспільства (за
згодою) для розгляду питань, що належать
до його компетенції [6].

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні
діє відповідна нормативно-правова база, яка
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визначає правові засади створення, права
та гарантії діяльності інститутів громадянсь-
кого суспільства в цілому.

Регулювання окремих складових політи-
ки сприяння розвитку громадянського суспі-
льства забезпечено, зокрема, Законами
України “Про об’єднання громадян”, “Про
соціальний діалог в Україні”, “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про інформа-
цію”, “Про професійні спілки, їх права та га-
рантії діяльності”, “Про молодіжні та дитячі
громадські організації”, “Про організації ро-
ботодавців”, “Про органи самоорганізації
населення”, “Про професійних творчих пра-
цівників та творчі спілки”, “Про благодійниц-
тво та благодійні організації”, “Про волон-
терську діяльність”, “Про свободу совісті та
релігійні організації”, “Про соціальні послу-
ги”, “Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності” та
іншими актами законодавства.

Запровадження різних форм участі інсти-
тутів громадянського суспільства в управ-
лінні державними справами на сьогодні ви-
значено низкою нормативно-правових актів,
зокрема: Указом Президента України “Про
забезпечення участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики”
від 15 вересня 2005 р. № 1276, Постановою
Кабінету Міністрів України “Деякі питання
забезпечення участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики”
від 15 жовтня 2004 р. № 1378, Концепцією
сприяння органами виконавчої влади розви-
тку громадянського суспільства, затвердже-
ною Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р
(на реалізацію її положень органами вико-
навчої влади видано низку відповідних нор-
мативно-правових актів), Порядком сприян-
ня проведенню громадської експертизи дія-
льності органів виконавчої влади, затвердже-
ним Постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. № 976, та іншими
нормативно-правовими актами [2; 11].

Реалізовуючи державну політику у сфері
розвитку демократії участі, Кабінет Міністрів
України 3 листопада 2010 р. видав Поста-
нову “Про забезпечення участі громадськос-
ті у формуванні та реалізації державної по-
літики” № 996, якою затвердив Порядок про-
ведення консультацій з громадськістю з пи-
тань формування та реалізації державної
політики. Упровадженню прозорого механі-
зму розподілу коштів для фінансової під-
тримки громадських організацій та творчих
спілок сприятиме затвердження Постано-
вою Кабінету Міністрів України Порядку про-
ведення конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених громадсь-
кими організаціями та творчими спілками,
для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка, від 12 жовтня 2011 р.

Передбачені цим документом процедури є
обов’язковими для органів виконавчої влади
усіх рівнів, а також (що важливо відзначити)
є рекомендованими для органів місцевого
самоврядування [10; 15].

Основні принципи, які мають визначати
правовий статус громадських організацій,
Європейським Союзом сформульовано в
Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Єв-
ропи державам-членам стосовно правового
статусу неурядових організацій у Європі
(2007). Нормативно-правова база для фун-
кціонування громадянського суспільства,
створена за роки незалежності в Україні,
більшістю своїх положень відповідає згада-
ним принципам. Однак деякі нормативно-
правові акти містять положення, що супере-
чать європейським критеріям у цій галузі.
Найістотнішими з них є такі: унеможливлен-
ня створення спільних об’єднань фізичними
та юридичними особами; поділ громадських
об’єднань за їхнім територіальним статусом
на міжнародні, всеукраїнські та місцеві; до-
звіл громадським об’єднанням захищати
права тільки своїх членів; ускладнена про-
цедура реєстрації; заборона громадським
об’єднанням займатися безпосередньо ко-
мерційною діяльністю тощо [18].

Початковому вирішенню цих проблем
має сприяти Закон України “Про громадські
об’єднання”, який набув чинності з 1 січня
2013 р. і до розробки та ухвалення якого
активно долучались представники Українсь-
кого незалежного центру політичних дослі-
джень (УНЦПД), а також Мережі розвитку
європейського права, Центру громадської
адвокатури та низки інших громадських ор-
ганізацій. УНЦПД наголошує на тому, що
новий Закон України “Про громадські
об’єднання” відповідає європейським стан-
дартам правового регулювання статусу не-
урядових організацій та містить багато про-
гресивних положень, покликаних сприяти
розвитку громадянського суспільства в
Україні [1].

Цей Закон визначає правові та організа-
ційні засади реалізації права на свободу
об’єднання, гарантованого Конституцією Ук-
раїни та міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, порядок утворення, ре-
єстрації, діяльності та припинення громадсь-
ких об’єднань. Зокрема, цим Законом визна-
чено, що для здійснення своєї мети (цілей)
громадське об’єднання має право: вільно по-
ширювати інформацію про свою діяльність,
пропагувати свою мету (цілі); звертатися у
порядку, визначеному Законом, до органів
державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самовря-
дування, їх посадових і службових осіб з про-
позиціями (зауваженнями), заявами (клопо-
таннями), скаргами; одержувати у порядку,
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визначеному Законом, публічну інформацію;
брати участь у порядку, визначеному законо-
давством, у розробленні проектів нормативно-
правових актів, що видаються органами дер-
жавної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого само-
врядування і стосуються сфери діяльності
громадського об’єднання та важливих питань
державного і суспільного життя; брати участь
у порядку, визначеному законодавством, у
роботі консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, що утворюються органа-
ми державної влади, органами влади Авто-
номної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування для проведення консульта-
цій з громадськими об’єднаннями та підготов-
ки рекомендацій з питань, що стосуються
сфери їхньої діяльності (ст. 21). Органи дер-
жавної влади, органи влади Автономної Рес-
публіки Крим, органи місцевого самовряду-
вання можуть залучати громадські об’єднання
до процесу формування і реалізації держав-
ної політики, вирішення питань місцевого зна-
чення, зокрема, шляхом проведення консуль-
тацій з громадськими об’єднаннями стосовно
важливих питань державного і суспільного
життя, розроблення відповідних проектів нор-
мативно-правових актів, утворення консуль-
тативних, дорадчих та інших допоміжних ор-
ганів при органах державної влади, органах
влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування, в роботі яких бе-
руть участь представники громадських об’єд-
нань (ст. 22) [9].

Сучасне українське нормативно-правове
забезпечення державно-громадського управ-
ління в цілому відповідає вимогам до сучас-
них демократичних держав, створюючи всі
необхідні передумови для самостійного ви-
рішення громадськістю питання участі у
прийнятті та реалізації рішень органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання. Утім, стверджувати про вичерпність
використання потенціалу інститутів грома-
дянського суспільства в державотворчій
практиці України було б передчасним. На
сьогодні прийняття низки законодавчих актів
дає змогу стверджувати про розширення
правового поля для взаємодії органів публі-
чної влади та інститутів громадянського су-
спільства. Водночас, з огляду на те, що низ-
ку з них прийнято нещодавно, говорити про
системність та ефективність практики взає-
модії зарано.

Нормативне забезпечення функціонуван-
ня й розвитку державно-громадського управ-
ління у сфері освіти, у тому числі вищої, має
низку недоліків, таких як:
– ряд законодавчих, нормативно-право-

вих актів не містить встановлення прин-
ципу поєднання державного управління і
громадського самоврядування в освіті як

одного з основних принципів реалізації
державної освітньої політики;

– система державного управління та міс-
цевого самоврядування і їх функції в
освіті розглядаються окремо від громад-
ського співтовариства, законодавчо чіт-
ко не врегульовані положення про зага-
льну систему державно-громадського
управління освітою;

– закріплення автономного статусу вищих
навчальних закладів прописано в ряді
законодавчих актів з формулюванням
“автономія може надаватися”, що супе-
речить проголошуваним гаслам щодо
самостійності й автономії ВНЗ, зазначе-
ним у ряді програмних стратегічних до-
кументів;

– у нормативно-правових і законодавчих
актах передбачено залучення громадсь-
кості до вирішення питань щодо освіти,
у тому числі вищої, державними орга-
нами управління через її участь у роз-
гляді й обговоренні, наданні консульта-
цій, інформаційної підтримки, сприянні в
методичному та матеріально-технічному
забезпеченні тощо. При цьому не зазна-
чено про участь у прийнятті рішень (це
формулювання майже не зустрічається
в проаналізованих нами нормативно-
правових документах). Але ж саме про-
цес прийняття рішень відображає суть
управлінської діяльності при реалізації
всіх управлінських функцій.
Тому можна зробити висновок про недо-

статнє закріплення засад державно-громад-
ського управління на законодавчому рівні та
можливість подальшого вдосконалення нор-
мативно-правового механізму його реалізації.

Сучасна нормативно-правова база роз-
витку освіти декларує необхідність модерні-
зації управління освітою, яка передбачає:
оптимізацію державних управлінських стру-
ктур; децентралізацію управління; перероз-
поділ функцій та повноважень; перехід до
програмно-цільового управління; поєднання
державного та громадського контролю; ство-
рення системи моніторингу управлінських
рішень, їх впливу на якість освітніх послуг
на всіх рівнях. Результатом модернізації
управління є розробка й упровадження від-
критої демократичної моделі управління, яка
побудована на основі активної взаємодії із
середовищем.

Усвідомлюючи критичність стану, в якому
залишається система управління освітою, та
важливість її виходу на новий рівень, пред-
ставники державної влади, науковці, освітяни
та інші зацікавлені у вирішенні цієї проблеми
учасники намагаються визначити спільні дії й
покращити перспективи розвитку освітньої
системи. За останні роки прийнято ряд важ-
ливих рішень, що знайшли відображення в
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певних нормативно-правових та програмних
документах.

Програма економічних реформ в Україні на
2010–2014 рр. “Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава” передбачає серед інших кроків у рефо-
рмі системи освіти, зокрема, такі: підвищення
якості й конкурентоспроможності освіти шля-
хом мотивації роботодавців до участі в підго-
товці навчальних програм, узгодження з ними
освітніх і професійних стандартів; переорієн-
тація навчальних планів на збільшення части-
ни практичного компонента; масштабне за-
провадження програм стажування на вироб-
ництві [17]. Таким чином, у Програмі затвер-
джено мотиваційні чинники, закладено основи
для встановлення тісної взаємодії між вищи-
ми навчальними закладами та роботодавця-
ми, посилення ролі роботодавців у забезпе-
ченні якості вищої освіти.

Не так давно було прийнято Національну
стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 р., яка на основі аналізу сучасного
стану розвитку освіти визначає мету, стратегі-
чні напрями та основні завдання, на виконан-
ня яких має бути спрямована реалізація дер-
жавної політики у сфері освіти. Вона конкре-
тизує основні шляхи реалізації концептуаль-
них ідей та поглядів розвитку освіти, визначе-
них Національною доктриною розвитку освіти.

Основними завданнями Національної стра-
тегії є, зокрема: розвиток взаємодії органів
управління освітою та органів громадського
самоврядування навчальних закладів; забез-
печення об’єктивного оцінювання якості осві-
ти; розширення автономії вищих навчальних
закладів [13].

Завдання подальшої демократизації управ-
ління в результаті конструктивного діалогу ви-
щої школи, громадянського суспільства і дер-
жави полягає в тому, щоб реально пов’язати
всіх суб’єктів у єдину систему спільних дій на
основі їх реальної зацікавленості в розвитку
вищої освіти.

В Україні із січня 2014 р.  має набути чин-
ності Закон України “Про вищу освіту” (нова
редакція) [8]. Проект Закону України “Про
вищу освіту” (нова редакція) (№ 9655 від
28 грудня 2011 р.) підготовлений з метою
приведення законодавства України у сфері
вищої освіти у відповідність до вимог Болон-
ського процесу, створення більш сприятли-
вих умов і розширення доступу до здобуття
вищої освіти громадянами України та реалі-
зацію нормативно-правових засад держав-
ної політики в напрямі діяльності вищих
навчальних закладів.

Проект Закону “Про вищу освіту” (нова ре-
дакція) [5] передбачає забезпечення якіснішо-
го стану правового регулювання відносин у
галузі вищої освіти, зокрема, у ньому:
– більш точно визначено сферу дії Закону,

зокрема зазначено: “Права вищого на-

вчального закладу, передбачені цим За-
коном, що визначають його автономію, не
можуть бути обмежені іншими законами”
(ст. 2);

– розширення автономії вищих навчальних
закладів визначено як головну засаду
державної політики у сфері вищої освіти;
передбачено інституційні, академічні та
фінансові засади автономії вищих навча-
льних закладів;

– управління у сфері вищої освіти концент-
рується за центральним органом вико-
навчої влади з формування та забезпе-
чення реалізації державної політики у
сфері освіти і науки. Звужено систему ор-
ганів виконавчої влади, що мають у підпо-
рядкуванні вищі навчальні заклади;

– демократизовано управління вищими на-
вчальними закладами;

– надано право вищим навчальним закла-
дам, що мають статус національних, ра-
зом з державним видавати власні доку-
менти про вищу освіту за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями бакалавра, магістра;

– визначено статус спілки ректорів (дирек-
торів) вищих навчальних закладів Украї-
ни, регіональних рад ректорів (директорів)
вищих навчальних закладів, асоціацій
вищих навчальних закладів, незалежних
установ, які контролюють якість освіти, На-
ціональної рамки кваліфікацій (ст. 16), ба-
зових вищих навчальних закладів та ка-
федр (ст. 54), які раніше законодавчо не
врегульовувалися. Так, у ст. 16 зазначено:
“Управління у галузі вищої освіти у межах
їх компетенції здійснюється … органами
громадського самоврядування в освіті (спі-
лка ректорів вищих навчальних закладів
України, конференції, з’їзди педагогічних і
науково-педагогічних працівників, асоціації
вищих навчальних закладів тощо)”.
Планується, що прийняття законопроекту

сприятиме реалізації вперше в Україні єдино-
го освітнього простору, без якого неможливо
ставити питання про визнання у світі українсь-
ких дипломів, продовження навчання студен-
тів, аспірантів у зарубіжних університетах.

Комплексний підхід до становлення в
Україні реального громадянського суспільства
здійснюється шляхом затвердження Стратегії
державної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні. Так, 24 бе-
резня 2012 р. видано Указ Президента Украї-
ни “Про Стратегію державної політики спри-
яння розвитку громадянського суспільства в
Україні та першочергові заходи щодо її реалі-
зації” № 212/2012 [16], яким затверджено
Стратегію державної політики сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні та
План першочергових заходів щодо реалізації
Стратегії державної політики сприяння розви-
тку громадянського суспільства в Україні.
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Указ видано з метою створення сприятли-
вих умов для подальшого розвитку в Україні
громадянського суспільства; запровадження
ефективного механізму взаємодії його інсти-
тутів з органами виконавчої влади та органа-
ми місцевого самоврядування на засадах
партнерства й взаємної відповідальності; за-
безпечення здійснення та захисту прав і сво-
бод людини і громадянина.

З огляду на розглянуті вище проблеми та
відповідно до Стратегії метою державної полі-
тики в напрямі розвитку громадянського сус-
пільства має стати створення сприятливого
середовища, зокрема правового та адмініст-
ративного, для подальшого розвитку грома-
дянського суспільства, а також реалізації й за-
хисту прав і свобод людини та громадянина.

З метою делегування інститутам грома-
дянського суспільства окремих повноважень
щодо реалізації заходів державної (регіональ-
ної) політики запропоновано:
– запровадити єдину методику визначення

пріоритетів державної фінансової підтри-
мки інститутів громадянського суспільства
з огляду на пріоритетні завдання держав-
ної політики;

– розширити сферу застосування конкурс-
них процедур фінансової підтримки інсти-
тутів громадянського суспільства за раху-
нок бюджетних коштів.
Як видно із зазначеного, на загальнодер-

жавному рівні проголошено спрямування на
подальшу демократизацію управління систе-
мою освіти, що підтверджено прийнятими ор-
ганами державної влади документами.

Пропонуючи шляхи й напрями вдоскона-
лення нормативно-правового забезпечення
державно-громадського управління сферою
вищої освіти в Україні, зазначимо таке. Одним
із перших заходів має стати подальше онов-
лення законодавства України у сфері освіти.
Формування нормативно-правової бази у сфе-
рі освіти має спрямовуватися на визначення
правових, організаційних, фінансових засад
інноваційного розвитку системи державно-
громадського управління вищою освітою в
контексті глобалізаційних та євроінтеграцій-
них тенденцій і викликів часу.

Удосконалення правового механізму дер-
жавно-громадського управління має передба-
чати такі кроки. По-перше, потрібно чітко за-
кріпити в законодавчому порядку визначення
освітньої політики як діяльності органів дер-
жавного управління та місцевого самовряду-
вання, побудованих на науковій основі і скоор-
динованих із суспільно-громадськими інститу-
ціями щодо забезпечення конкурентоспромо-
жної освіти, згідно зі стратегічними пріорите-
тами розвитку України в контексті вимог євро-
пейського і світового співтовариства [3, с. 148].

Законодавчо мають бути розширені й за-
кріплені права участі громадськості у вирі-
шенні питань щодо вищої освіти. Сьогодні, як

зазначалося вище, за громадською складо-
вою в системі державно-громадського управ-
ління переважно закріплені права участі шля-
хом розгляду питань, розробки й внесення
пропозицій, надання консультацій і зауважень
тощо, тобто участь громадськості в управлінні
має переважно дорадчий характер. У законо-
давчих та інших нормативно-правових актах
мають бути чітко прописані й закріплені права
громадськості безпосередньо приймати рі-
шення стосовно формування та реалізації
освітньої політики, у тому числі у вищій освіті.

На законодавчому рівні необхідним є пода-
льше врегулювання порядку створення й дія-
льності недержавних структур для підтримки
автономності ВНЗ, “горизонтальних” управлін-
ських структур різного рівня, закріплення пра-
вового статусу опікунських рад; створення но-
рмативно-правової бази діяльності управляю-
чих рад та інших структур державно-громад-
ського управління.

IV. Висновки
Проведений аналіз дає змогу зазначити,

що в Україні за роки незалежності були ство-
рені певні нормативно-правові засади для
розвитку державно-громадського управління
вищою освітою: конституційно визначено пра-
во громадян брати участь в управлінні держа-
вними справами; у законодавчих актах та ін-
ших нормативно-правових документах закріп-
лено права освітньої спільноти на самовряду-
вання, зокрема визначено засади самовряду-
вання науково-педагогічних та студентських
колективів вищих навчальних закладів, про-
писано нормативні засади діяльності інших
колегіальних органів вищої освіти, закріплено
права широкого кола громадськості на спів-
працю з органами влади щодо визначення й
реалізації освітньої політики.

Дослідження фактичного стану законодав-
чо-нормативної бази вищої освіти переконує в
необхідності її вдосконалення, в наданні
більш широких прав громадській спільноті
впливати на освітні процеси, безпосередньо
приймати рішення, висловлювати свої наміри
та побажання з покращення освітньої системи
України.

В Україні існує нормативно-правове поле,
яке, з одного боку, в цілому забезпечує широкі
можливості для функціонування й розвитку
інститутів громадянського суспільства на віт-
чизняних теренах, а з іншого – має певний
запас простору для свого розширення й удо-
сконалення відповідно до загальносвітових
вимог.
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Тахтаджиева Н.И. Нормативно-правовые основы государственно-общественного
управления сферой высшего образования в Украине

В статье проанализировано действующее в Украине законодательство относительно
регулирования высшего образования, участия институтов гражданского общества в реали-
зации государственной образовательной политики, определены общие правовые основы го-
сударственно-общественного управления сферой высшего образования, а также пути сове-
ршенствования нормативно-правового обеспечения государственно-общественного управ-
ления этой сферой в Украине.

Ключевые слова: законодательство, высшее образование, государственное управление,
общественность, институты гражданского общества.
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Tahtadzhyeva N. Normative and legal grounds for the state and public regulation of the
higher education system in Ukraine

The analysis of the established legislative basis of the state and public regulation of the higher
education system is up-to-date as for the investigation of the operation mechanism applied to the latter
field. The paper describes the elements of the analysis of the state policy which regulates the higher
education system. It also says a few words about the involvement of the public institutions into the
process of introducing the state educational policy. We further define the general legislative basis of
the state regulation of the higher education system and propose some strategies for improving the
legislative side of the regulation of the system under consideration in Ukraine.

The Constitution of Ukraine as well as the legislative norms for the organization, operation and li-
abilities of the public institutions provide the general legislative basis for the state and public regulation
of the higher education system.

The Constitution of Ukraine enables its citizens to actively influence the process of regulation of the
domestic affairs. Our citizens can participate in drawing up the legislative documents. The community
as part of the education system is enabled to establish local regulation institutions. The main law of
the country also describes the liabilities of the local educative collective regulative board. The public is
has its right to cooperate with the local authorities as for the defining and providing of the educational
policy.

The whole legislative basis of the state and public regulation of the higher education system is in
such poor condition that it definitely requires some innovation as for the active participation of the local
community in the process of regulating the higher education policy. Such active cooperation should be
about the decision-making process as well as about strategy building in order to improve the state
education system of Ukraine.

The process of drawing up the legislative basis in the field of state higher education police should
be targeted on the formulation of the legislative, organizational, and financial grounds of the innovative
development of the state system of regulation of the higher education.

Key words: legislation, higher education, state regulation, the public, public institutions.




