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Як показує проведене дослідження, для 
ефективного розвитку і функціонування ба-
гатопартійної системи необхідно принаймні 
три неодмінні умови. По-перше, наявність 
компактної групи порівняно стійких і впливо-
вих політичних партій-лідерів, які станов-
лять кістяк системи й постійно взаємодіють 
між собою та державними структурами з 
приводу здійснення влади. По-друге, наяв-
ність вироблених в ході цієї взаємодії писа-
них і неписаних юридичних та заснованих 
на традиції правил політичної діяльності, що 
дають кожній з партій змогу представляти і 
захищати конкретні суспільні інтереси і вод-
ночас забезпечувати політичну й соціально-
економічну стабільність усього суспільства. 
І, по-третє, наявність певної політичної ос-
нови толерантної міжпартійної взаємодії на 
базі принципового консенсусу щодо фунда-
ментальних суспільних цінностей, перш за 
все, таких, які стосуються форм власності, 
державного пристрою, типу політичної вла-
ди, прав людини тощо. Саме це становить 
першочергові завдання розвитку та станов-
лення сучасних українських партій. 
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education is a necessary condition of the re-
forms successful realization. 

Анотація 
У статті проаналізовано світовий досвід 

ефективного регулювання освітніх процесів, 
розглянуто основні стратегії державної полі-
тики на ринку освітніх послуг, акцентовано 
увагу, що децентралізація  вищої освіти є 
необхідною умовою успішної реалізації ре-
форм.  

Ключові слова 
Вища освіта, децентралізація, державна 

політика, трансформації освіти, глобалізація. 
I. Вступ 
В умовах здійснення соціально-політич-

них, економічних і моральних перетворень у 
всіх сферах суспільного життя в Україні 
особливу роль відведено освітянській галу-
зі, першооснові у формуванні головної про-
дуктивної сили суспільства – людини. 

Проблеми діяльності органів управління 
освітою розглянуті в працях Є.С. Березняка, 
І.С. Ладенка, А.В. Оболенського, К.Ф. При-
сяжнюка, В.Г. Стіоси, П.В. Худомінського. 
Питання вдосконалення системи управління 
школою висвітлені в дослідженнях В.І. Бон-
даря, О.О. Орлова, Є.М. Павлютенкова, 
В.С. Пікельної, Т.С. Рабченюка, І.П. Ра-
ченка, М.С. Сунцова. Теоретико-методоло-
гічне обґрунтування методів управління ві-
дображено в працях В.М. Глушкова, 
Б.І. Гурней, А.І. Колосова, В.Д. Симоненка, 
П.І. Третякова, Н.С. Яковлєва. Аспекти пси-
хології управління сучасною освітою Украї-
ни досліджували С.Д. Максименко, В.О. Ма-
ляко, Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, 
В.В. Крижко. Характер і межі державної по-
літики у сфері освіти є предметом особливої 
уваги сучасних дослідників, зокрема, вітчиз-
няних учених Т. Фінікова, В. Шейка та ін. 

Цінність державного управління освітою 
полягає в тому, що воно має моральну ме-
ту – забезпечити існування продуктивних 
демократичних, суспільно контрольованих 
механізмів постійної трансформації освіти в 
повній відповідності з напрямом розвитку 
суспільства, людської цивілізації, прийнятих 
стандартів і цінностей. 

ІІ. Постановка завдання 

Мета статті – визначити основні засади 
досягнення ефективності державної політи-
ки та її оптимізації в регулюванні ринку осві-
тніх послуг в Україні, виходячи із особливо-
стей глобалізації та  постіндустріального 
суспільства. 

III. Результати 
Адекватність вищої освіти варто оціню-

вати з погляду того, наскільки діяльність 
вищих навчальних закладів відповідає очі-
куванням суспільства. 

Для цього необхідні етичні норми, полі-
тична неупередженість, критичний підхід і 

водночас вищий рівень актуальності стосо-
вно проблем суспільства, причому довго-
строкова орієнтація має ґрунтуватися на 
соціальних цілях і потребах. Завдання поля-
гає в тому, щоб забезпечити доступ як до 
загальної, так і до фахової освіти, націленої 
на конкретну професійну діяльність. 

Керування і фінансування у сфері вищої 
освіти вимагають розвитку відповідних по-
тенціалів і стратегій планування й аналізу 
політики, що ґрунтуються на партнерських 
зв’язках і встановлюються між вищими на-
вчальними закладами, державними органа-
ми планування та координації, для того, 
щоб забезпечити належним чином упоряд-
коване керування й використання ресурсів з 
урахуванням критерію “витрати – ефектив-
ність” [1]. 

Кожна національна освітня система є ті-
єю чи іншою мірою змішаною, включаючи 
державний та приватний сектори. Фінансу-
вання вищої освіти вимагає залучення як 
державних, так і приватних засобів. Держа-
вне фінансування вищої освіти зберігає 
свою важливість. Диверсифікованість дже-
рела фінансування є відображенням тієї 
підтримки, що суспільство надає вищій осві-
ті, і має потребу в подальшому розширенні з 
метою забезпечення розвитку вищої освіти, 
підвищення її ефективності і підтримки на 
належному рівні її якості й адекватності. 
Державна підтримка вищої освіти, як і рані-
ше, має найважливіше значення для забез-
печення збалансованого вирішення освітніх 
і суспільних завдань [2; 3]. 

Витрати на вищу освіту спрямовані на 
підвищення якості сукупної робочої сили. 
Через цей вид витрат суспільство впливає, 
насамперед, на людину. Сприяючи розвитку 
людини – головної продуктивної сили суспі-
льства – витрати у сфері підготовки спеціа-
лістів безумовно дають економічний ефект, 
що досягається у кінцевому підсумку завдя-
ки зростанню продуктивності суспільної 
праці. У цьому плані існує стійкий двосто-
ронній зв’язок між розвитком вищої освіти, 
що підвищує якість сукупної робочої сили, і 
суспільним виробництвом. Витрати на вищу 
освіту є частиною витрат на розширене від-
творення сукупної робочої сили, оскільки в 
умовах сучасного виробництва створення 
матеріального продукту неможливо без 
участі у виробничому процесі інженерно-
технічних, управлінських та інших кадрів.  

Сучасні постіндустріальні економічні сис-
теми не можуть функціонувати і розвивати-
ся без інноваційно-інтелектуального ресур-
су. Інституцією, що забезпечує економіку 
цим необхідним та стратегічним ресурсом, є 
освітній комплекс суспільства. Теоретик “но-
вого індустріального суспільства” Дж. Гелб-
рейт наголошує, що “індустріальна система, 



Держава та регіони 

 36 

в межах якої навчені та освічені кадри пере-
творились у вирішальний фактор виробниц-
тва, потребує високорозвинутої системи 
освіти” [4]. 

Провідні західні та вітчизняні вчені одно-
значно схиляються до думки, що одним із 
визначальних способів подолання кризи є 
обмеження втручання держави у вищу осві-
ту та її децентралізація. Проблема взаємо-
відносин держави і вищої освіти та децент-
ралізації й автономізації освітнього компле-
ксу в західній науковій літературі розробле-
на доволі вичерпно і ґрунтовно, але, на ду-
мку ряду вітчизняних учених [5], західні дос-
лідження розглядають процеси і тенденції у 
вищій школі переважно ізольовано від гло-
бальних процесів розвитку і трансформації 
людської цивілізації. Якщо сьогодні глоба-
льними процесами і тенденціями суспільно-
го життя є його децентралізація, автономі-
зація, регіоналізація та фрагментація, то, 
природно, що відповідні процеси стосують-
ся й освітніх систем. Таким чином, процес 
децентралізації вищої освіти є частиною 
загального процесу децентралізації суспі-
льного життя загалом, і обидва вказані про-
цеси мають закономірний, об’єктивний, 
конструктивний і демократичний характер, 
що врешті-решт спонукає вирішувати функ-
ціональні проблеми освітнього комплексу в 
межах системного підходу, тобто розгляда-
ти освіту як опосередковувальну підсистему 
соціально-економічної системи суспільства. 

Західні дослідники проблем функціону-
вання освітнього комплексу, звісно, не за-
перечують і не відкидають доцільності та 
необхідності втручання держави в регулю-
вання освітніх процесів. Мета державного 
втручання у сферу освіти зазвичай узагаль-
нюється ними до: 
– забезпечення якості навчального про-

цесу і позитивних кінцевих результатів; 
– підвищення відповідальності вищих на-

вчальних закладів за те, як вони витра-
чають державні кошти; 

– гарантування підготовки людських ресу-
рсів для забезпечення потреб економіч-
ного розвитку держави. 

Відрізняються підходи науковців тільки 
до стратегії, рівня і методів державного 
втручання у справи вищої освіти. В західній 
науковій літературі, зазвичай, розглядають-
ся дві принципово відмінні стратегії урядо-
вого регулювання діяльності вищої школи, 
які по-різному впливають на здатність ви-
щих навчальних закладів реагувати на ная-
вні проблеми суспільного життя – це “стра-
тегія раціонального планування і контролю” 
та “стратегія саморегулювання”. 

“Стратегія раціонального планування і 
контролю” бере початок з ідеї раціонального 
прийняття рішень, у ході якого прорахову-

ються всі альтернативи та наслідки. Це пе-
редбачає централізацію процесу прийняття 
рішень і доволі жорсткий контроль за вибо-
ром заданої політики та її втіленням у жит-
тя. Стратегія урядового регулювання закла-
дена в моделі державного контролю систе-
ми вищої освіти. Модель державного конт-
ролю традиційно використовується в конти-
нентальній Європі, де заклади вищої освіти 
були створені і фінансуються майже винят-
ково державою. Зокрема, французька сис-
тема вищої освіти характеризується центра-
лізованим контролем, здійснюваним Мініс-
терством освіти. Міністерство освіти Франції 
регулює політику допуску молоді до вищих 
шкіл, навчальні програми, систему іспитів, 
призначення та заробітну плату професор-
сько-викладацького складу тощо. Мета та-
кого детального державного регулювання – 
стандартизувати рівень знань і вмінь випус-
кників, що фіксується відповідним освітньо-
кваліфікаційним рівнем. У континентальній 
моделі державний контроль поєднується із 
місцевими управлінськими структурами за-
кладів освіти. Держава контролює призна-
чення завідувачів кафедр і використовує 
систему вищої освіти для таких цілей: 
– підготовка кадрів для державної систе-

ми управління; 
– забезпечення ринку праці професійною 

робочою силою; 
– дотримання законності за допомогою 

детального контролю. 
Наступна, “стратегія саморегулювання”, 

виходить із двох  принципів: 
– знання про об’єкт регулювання є над-

звичайно невизначеними і мінливими; 
– фрагментація складних процесів прий-

няття рішень – благо для досягнення бі-
льшої гнучкості та інноваційності. 

“Стратегія саморегулювання” надає пе-
ревагу саморегуляційним можливостям і 
складним взаємовідносинам між децентра-
лізованими суб’єктами прийняття рішень. 
Ця стратегія відповідає моделі державного 
нагляду за вищою освітою. Вона походить із 
традиційної британської та американської 
систем вищої освіти (традиційні британські 
університети є привілейованими корпораці-
ями, які поєднують вплив викладацьких гі-
льдій із впливом піклувальників та адмініст-
рацій). Університети відповідають за влас-
ний менеджмент і вирішують питання допу-
ску і прийому студентів, навчальних про-
грам, найму персоналу вищих навчальних 
закладів, заробітної плати тощо. “Стратегія 
саморегулювання” передбачає державне 
фінансування закладів вищої освіти, однак 
розподіл бюджету перебуває в руках про-
фесорів із Комітету університетських гран-
тів. У США вищі навчальні заклади, як і бри-
танські, теж функціонують як привілейовані 
корпорації, однак вплив піклувальних орга-
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нів і адміністраторів є значнішим. Уряд дер-
жави не надто впливовий на федеральному 
рівні. Нагляд за вищими навчальними за-
кладами на державному рівні обмежується 
механізмами контролю якості, податкуван-
ня, регулювання права присвоювати ступе-
ні, а також підтверджувати їх академічну 
якість та відповідність [5]. 

Переважна більшість західних учених 
віддає перевагу моделі державного нагляду 
за вищою освітою, оскільки вона краще від-
повідає фундаментальним рисам вищих 
навчальних закладів та умовам, які необхід-
ні для успішних інновацій у цій галузі. Пере-
ваги цієї моделі полягають у наявності про-
фесійної автономії і влади академічних екс-
пертів, які займаються продукуванням, збе-
реженням, передачею, поширенням і засто-
суванням знань. Організаційна фрагмента-
ція, на думку фахівців, призводить до від-
мінностей між інститутами й зумовлює ада-
птивність, здатність пристосування вищих 
навчальних закладів до вимог часу. 

Західні науковці поділяють децентралі-
зацію вищої освіти на два типи: політичну та 
адміністративну. Політична, або як її ще на-
зивають – демократична, децентралізація 
передбачає передачу права вирішувати 
щодо освіти громадянам або їх представни-
кам на нижчих рівнях управління. Адмініст-
ративна (бюрократична) децентралізація – 
це управлінська стратегія, яка полягає в то-
му, що влада залишається у чиновників 
найвищого рангу, а відповідальність і влада 
щодо планування, менеджменту, фінансу-
вання та іншої діяльності передається на 
нижчі рівні уряду або напівавтономним вла-
дним інституціям [5, с. 122]. 

IV. Висновки 
За висновками західних експертів про-

блем вищої школи і педагогів, децентралі-
зація вищої освіти є необхідною передумо-
вою успішної реалізації реформ і здійсню-
ється в таких напрямах і формах: 

1) деконцентрація урядової влади, що 
супроводжується переміщенням керівних 
освітянських органів та їх співробітників із 
центральних офісів до регіональних і лока-
льних. Децентралізація передбачає переда-
чу тільки управлінської відповідальності, а 
контрольні функції належать центральному 
міністерству; 

2) делегування влади – передача не 
тільки управлінських, а й контрольних функ-
цій іншим організаціям, зазвичай, нижчого 
ієрархічного рівня або напівавтономним 
установам; 

3) передача повної відповідальності за 
всі сфери діяльності, включно з фінансо-
вою, місцевим освітянським організаціям і 
установам. Передача влади, на відміну від 
двох попередніх форм, потребує широкої 
підтримки з боку багатьох зацікавлених по-
літичних сил; 

4) приватизація – передача вищих на-
вчальних закладів окремим особам або ко-
рпораціям. 
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