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Постановка проблеми. Історія неодноразово доводила, що переломні 

події в житті суспільства завжди викликають подальшу трансформацію дія-

льності освітніх закладів, зокрема і можливості державного регулювання 

освітою. Державотворчі процеси в Україні наприкінці XX ст. не стали  

винятком. Набуття Україною державної незалежності об'єктивно викликало 

структурні й трансформаційні зміни в системі регулювання вищої освіти. У 

новому становищі опинилася Вища школа, що, пов'язане здебільшого з її 

орієнтацією на потреби інформаційного суспільства та необхідністю реагу-

вання на загальносвітові тенденції. На сучасному етапі розвитку української 

держави та реформування освітньої галузі, дослідження організаційно-

правового механізму зумовлене необхідністю підвищення ефективності дія-

льності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що зумов-

лює застосування нових підходів в управлінні освітою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, структура та 

окремі аспекти механізмів державного управління були предметом плідної 

уваги широкого кола вітчизняних та зарубіжних дослідників ( В. Авер'янова, 

О. Амосова, Г. Астапової, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, І. Булєєва, 

П. Єгорова, О. Єрьоменко-Григоренка, В. Князєва, О. Ковалюка, 

В. Коломийчука, О. Коротича, М Круглова, А. Кульмана, М. Лесечка, 

Ю. Лисенка, В. Малиновського, О. Маткова, Н. Мойсеєва, Н. Нижник, 

О. Оболенського, Г. Одінцової, Р. Рудніцької, З. Рум'янцева, 

Ю. Тихомирова, Л. Юзькова та ін.). Разом із тим, питання механізмів дер-

жавного регулювання різних галузей, у тому числі й сфери освіти, залиша-

ються розробленими недостатньо. Актуальність цих досліджень 

обумовлюється також важливістю трансформаційних процесів, що 

відбуваються в системі вищої освіти. 

Постановка завдання. Мета роботи – визначення й обґрунтування 

особливостей реалізації в Україні організаційно-правового механізму дер-

жавного регулювання трансформації вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Організаційно-правовий механізм держа-

вного регулювання трансформації вищої освіти можна визначити як систему 

взаємопов'язаних правових засобів та структурно-організаційних інструментів, 

за допомогою яких здійснюються і регулюються суспільні відносини між 

суб’єктами та об’єктами регулюючого впливу в умовах соціально-економічних 

змін, спрямованих на трансформаційне перетворення вищої освіти.  

Механізм організаційно-правового забезпечення трансформації вищої 

освіти базується на сукупності таких статутних понять, як функції та компе-

тенція суб’єктів регулювання (предмети відання, права й обов'язки), форми 

діяльності, форми відповідальності та контролю, гарантії діяльності. Вихо-

дячи з цього, до структурних елементів механізму організаційно-правового 

забезпечення державного регулювання трансформації вищої освіти слід від-

нести такі: засоби правового регулювання й організаційного забезпечення 
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цієї діяльності. Поділ на зазначені складові є достатньою мірою умовним, 

однак дозволяє системно підійти до аналізу правових актів з метою визна-

чення причин недостатньої ефективності правового регулювання та органі-

заційного забезпечення зазначених відносин та їх оптимізації. 

Найважливішою основою механізму організаційно-правового регулю-

вання трансформації вищої освіти виступає система правових норм, що міс-

тяться в законодавчих та інших нормативно-правових актах, які закріплю-

ють правовий статус, права, обов'язки і регулюють порядок взаємовідносин 

суб’єктів регулювання. 

На сучасному етапі розвитку української держави та реформування 

освітньої галузі дослідження механізмів державного регулювання, їх струк-

турних елементів зумовлене необхідністю застосування нових підходів до 

управління освітою, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Перша особливість реалізації організаційно-правового механізму держав-

ного регулювання вищої освіти пов’язана з необхідністю збереження та розвит-

ку накопиченого науково-педагогічного, матеріально-технічного, інтелектуаль-

ного й інформаційного потенціалу вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). 

Цього потребують зміни, які зараз відбуваються в економіці держави. 

Слід відзначити, що вони (зміни) вимагають створення такого механізму 

функціонування системи вищої освіти, що створення умов для ефективної 

діяльності ВНЗ потребує рішення двоєдиного завдання – подолання негати-

вних тенденцій у вищий школі та здійснення їх реорганізації відповідно до 

сучасних світових вимог і тенденцій. 

На часі є актуальним питання про роль держави в організації освіти й 

ефективність її регулюючої функції. У цілому держава все більше сприймається 

в глобальному контексті швидше як "помічник", "регулятор", "партнер", "ката-

лізатор", ніж як прямий постачальник зростання або соціальних послуг [1]. 

У дослідженні Марека Квієка "Глобалізація і вища освіта" відзнача-

ється, що держави по суті неефективні за наявності глобальних ринкових 

сил. Управління національною економікою і соціальною сферою стає все 

більш неадекватним. Міжнародні ринки капіталу функціонують поза конт-

ролем національних урядів ...роль держави зведена до ролі "нічного сторо-

жа", що підтримує закон і порядок..." [2, с. 110]. 

Державна політика України проголошує необхідність формування со-

ціальної держави. Нарешті неолібералізм у сфері освіти в Україні заохочує 

відмову держави від відповідальності за соціальне благополуччя громадян. 

Відповідно до позиції неолібералів, держава не повинна займатися підтрим-

кою соціальних програм, у тому числі й освіти. 

Управлінський дефіцит полягає у відсутності в українській освіті сис-

теми прогнозів та запитів ринку за спеціальностями підготовки кваліфікова-

них кадрів. У європейських країнах існує розвинена інфраструктура моніто-

рингу якості освітньої сфери та контролю якості освіти. Практика організа-
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ції регулярного моніторингу якості освіти здійснюється в Західній Європі з 

1985 р. Ініціаторами в даному починанні виступили Великобританія, Фран-

ція і Нідерланди. Наприклад, у Великобританії на інституційному рівні за-

значені функції покладені на Агентство із забезпечення якості, Агентство за 

статистикою вищої школи, Аналітичний інститут вищої школи та Королів-

ську інспекцію [3, с. 113].  

Світовий досвід показує, що модернізація економіки і суспільства по-

чинається з розвитку вищої освіти. Хронічним явищем в історії української 

вищої освіти був конфлікт між кращими студентами, викладачами та вла-

дою, який державними структурами здебільшого вирішувався силовими ме-

тодами на шкоду ВНЗ та підготовці гідної інтелектуальної еліти.  

Політико-правовий аспект має значний вплив на механізми державно-

го регулювання: 

– відсутність політичної волі в запровадженні сутнісних змін та ба-

жання реалізовувати ці зміни в багатьох виконавців; 

– нерозуміння основоположних принципів формування механізмів дер-

жавного регулювання трансформації вищої освіти і, відповідно, сутності та змі-

сту трансформаційних процесів, запровадження яких декларується формально; 

– перекладання відповідальності за дії та їх наслідки на посередників 

та об’єктивні обставини; 

– недостатня компетентність вищого ешелону керівників у питаннях 

стратегічного управління й прогнозування, у закономірностях та особливос-

тях реалізації ринкових механізмів розвитку економіки, формування фінан-

сово-економічної основи функціонування сфери освіти; 

– недосконалість правового механізму (суперечливість окремих актів і 

положень, неповнота правових документів), що унеможливлює запрова-

дження змін (структурно-організаційних, процесних, фінансових та інших) 

та отримання позитивного результату. 

Під системою державних органів і установ ми розуміємо сукупність 

взаємодіючих самоврядних систем, які виступають в якості складових час-

тин. Разом з тим, конкретна державна функція, покладена на ту чи іншу су-

купність державних органів і установ (наприклад, регулювання вищої осві-

ти), визначає специфіку їхньої системної організації. 

Говорячи про систему освіти України, складність виникає у зв'язку з 

тим, що в Україні формуються і розвиваються взаємодіючі між собою сис-

теми, у рамках яких починають функціонувати свої підсистеми, що викону-

ють певні функції. 

Таким чином, виходячи із загальнозначущої ролі освіти в країні, побу-

дова цілісної та структурованої системи виконавчих органів, що регулюють 

правовідносини у сфері вищої освіти, є одним з першорядних завдань.  

Слід чітко розмежовувати безпосередньо «систему» державних орга-

нів і їх «структуру». Так, нерідко при визначенні цих понять виникає плута-

нина [4, с. 49, 51]. Ефективність заходів щодо раціоналізації системи і стру-
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ктури державних органів багато в чому залежить від з'ясування сутності за-

значених вище понять, об'єктивних причинних зв'язків і закономірностей, 

що визначають їх розвиток, урахування цих закономірностей у практичній 

діяльності. Без цього важко знайти раціональний баланс і правильне спів-

відношення між системою в цілому та її структурними ланками, галузевими, 

функціональними і територіальними органами управління. Разом з тим, сис-

тема і структура державного органу не можуть існувати окремо один від од-

ного – структура не існує поза системою. 

Так, поняття «система органів виконавчої влади» відмінне від поняття 

«орган виконавчої влади». Поняття «система органів виконавчої влади», за-

кріплюючи основні властивості органів, відображає, насамперед, спосіб 

зв'язку між органами, ієрархічність їх побудови. Самі органи в даному випа-

дку відступають на другий план, утворюючи структурні ланки у складі єди-

ної системи. Відповідно до Конституції України система органів виконавчої 

влади має ієрархічну будову, яка відповідає державному устрою і визначає 

порядок взаємовідносин між різними рівнями виконавчої влади. 

Відтак, загальними ознаками системи державних органів та установ у 

сфері вищої освіти є цілісність, ієрархічність, структурованість і множин-

ність, а спеціальними ознаками – функціональна спрямованість [5, с. 579]. 

Таким чином, під системою державних органів і установ, що забезпечують 

реалізацію конституційного права на вищу освіту, слід розуміти сукупність 

взаємодіючих як у порядку підпорядкованості, так і рівноправних самовряд-

них систем, виступають структурними елементами, основним завданням 

яких є регулювання процесу реалізації конституційного права на вищу осві-

ту шляхом здійснення своєї компетенції в частині створення нормативно-

правової бази у сфері вищої освіти, безпосереднього виконання і дотриман-

ня нормативних документів, контролю та нагляду за виконанням встановле-

них норм, захисту порушених прав. При цьому важливим фактором такої 

взаємодії є розмежування компетенцій структурних елементів системи та-

ким чином, щоб їх повноваження не перетиналися, але в той же час не за-

лишалося сфери, не віднесеної до предмета відання органу цієї системи. 

Загальновідомо, що українське законодавство недосконале, однак 

проведені реформи в різних областях орієнтовані на усунення даних недолі-

ків у законодавчій і у виконавчій сферах. Органів управління освітою торк-

нулися, насамперед, дві з них – освітня реформа (реструктуризація системи 

вищої освіти в рамках Болонського процесу) і адміністративна реформа (ре-

структуризація органів виконавчої влади з метою їх оптимізації). Реформи 

не завершені, а державні органи та установи в галузі освіти опинилися на 

перехідному етапі. У зв'язку з цим необхідно визначити, чи існує система 

державних органів і установ, що реалізують конституційне право на вищу 

освіту в рамках даних реформ. 

Управління вищою освітою в Україні здійснюється системою органів 

державного управління й органів місцевого самоврядування.  
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Реалізація функцій державного регулювання покладена на Кабінет 

Міністрів України, який через механізми державного управління в межах 

своєї компетенції видає постанови та розпорядження, обов'язкові до вико-

нання на території України. Відповідно до чинних нормативно-

законодавчих актів безпосередньо організацію, регулювання і координацію 

діяльності вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) покладено на центральні 

та місцеві органи державного управління, які шляхом застосування держав-

но-владних повноважень здійснюють адміністративне управління. 

Центральним органом державного управління ВНЗ в Україні є центра-

льний орган виконавчої влади – Міністерство освіти і науки України (далі – 

МОН). МОН забезпечує формування державної політики у сфері освіти, 

який бере участь у професійній підготовці кадрів, у визначенні перспектив і 

напрямів розвитку вищої освіти, вимог до її змісту рівня й обсягу, нормати-

вів матеріально-технічного, фінансового забезпечення ВНЗ. 

Адміністративне управління закладами вищої освіти, з одного боку, 

підпорядковане МОН України, а з другого – обласній державній 

адміністрації. Остання аналізує стан освіти в регіоні (області), організує 

розробку й виконання регіональних програм розвитку освіти національних 

меншин, а також державне інспектування підпорядкованих установ, у тому 

числі післядипломної освіти. 

Державна освітня політика, як сформульована й оголошена програма 

дій щодо модернізації системи вищої освіти у контексті Болонського проце-

су, є визначальним інструментом впливу держави на цю галузь. Тому варто 

визначити правові, політичні та фінансові механізми державного регулю-

вання трансформаційних процесів і подальшого розвитку вищої освіти 

України відповідно до загальної Декларації прав людини. 

Державна політика у сфері вищої освіти в Україні ґрунтується на: 

– законодавчих актах про освіту (Закони «Про освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту»); 

– міжнародних договорах, ратифікованих Верховною Радою України 

(документи Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи); 

– указах і розпорядженнях Президента України, постановах Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України у сфері вищої освіти, наказах 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти, інших органів центральної виконавчої влади, яким підпорядковані 

навчальні заклади; наказах та розпорядженнях місцевих органів виконавчої 

влади, прийнятих у межах їх компетенції; 

– стратегічних документах розвитку освіти (доктрини, програми, 

концепції) (насамперед, Національна доктрина розвитку освіти, Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року). 

Закон України «Про освіту» є базовим правовим актом чинного зако-

нодавства, спрямованим на регулювання правовідносин у даній сфері, який 

закріплює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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національної системи освіти. Законом України «Про освіту» встановлено, 

що державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою 

України відповідно до Конституції України і здійснюється органами 

державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування [6, ч. 2 

ст. 4]. Міністерство освіти і науки бере участь у визначенні державної 

політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів, визначає 

пріоритетні напрями розвитку у сфері освіти, розробляє державні стандарти 

освіти та ін. [6, ст. 12]. Органи місцевого самоврядування розробляють 

пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти, вирішують 

у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-дослідної, 

методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчальних 

закладів тощо [6, ст. 14]. 

Державну політику у сфері вищої освіти визначає Верховна Рада 

України, а реалізують Кабінет Міністрів України та центральний орган ви-

конавчої влади у сфері освіти і науки [7].  

Підзаконні правові акти у сфері вищої освіти регулюють відносини у 

таких основних напрямках, як удосконалення системи управління освітою, 

стандартизація змісту освіти, ліцензування, атестація й акредитація ВНЗ, 

гуманізація і демократизація освіти, методологічна переорієнтація процесу 

навчання на розвиток особистості [8, с. 1112]. 

Організаційною основою державної політики виступають також про-

грами розвитку освіти, розроблені та прийняті органами державної влади [9, 

с. 32]. Зокрема, у 2002 р Указом Президента України була затверджена 

Національна доктрина розвитку освіти, що визначила мету державної 

освітньої політики, стратегію й основні напрямки розвитку освіти в Україні. 

Як підкреслює О. Зигало, стратегія розвитку змісту освіти полягає в тому, 

що вона виступає одночасно й інструментом, й засобом реалізації 

загальнонаціональних інтересів і пріоритетів держави [10, с. 4]. Згідно з 

Національною доктриною розвитку освіти метою державної політики в 

галузі розвитку вищої освіти є створення умов для розвитку особистості і 

творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління 

людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом усього життя, 

оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянсько-

го суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократич-

ну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову частину 

європейської та світової спільноти [11]. У Доктрині також акцентується ува-

га на необхідності направлення матеріальних, фінансових, кадрових і науко-

вих ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти, яке 

«визначається на основі державних стандартів освіти та оцінки 

громадськістю освітніх послуг» [там само]. 

Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти визначено 

Конституцією України, Законами України «Про освіту» і «Про вищу осві-

ту», актами Президента України й Кабінету Міністрів України. Законом 



 

 148 

України «Про вищу освіту» регулюються суспільні відносини в навчанні, 

вихованні, професійній підготовці громадян України.  

З 2004 р. розпочалися спроби трансформувати українську систему ви-

щої освіти під визначені стандарти шляхом державного регулювання. Голо-

вним засобом такого регулювання мала стати нова редакція Закону України 

«Про вищу освіту», кілька проектів якого безуспішно розглядали у Верхов-

ній Раді України до 2014 року, і, нарешті, закон був прийнятий 01.07.2014 р.  

Закону певною мірою враховує стандарти та рекомендації Європейсь-

кого простору вищої освіти (ЄПВО), які відображені в основних документах 

Болонського процесу, і припускає такі зміни: 

– ліквідацію освітніх рівнів вищої освіти (неповна, базова, повна); 

– ліквідацію освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; 

– ліквідацію рівнів акредитації вузів (І-ІV); 

– введення освітньо-наукового рівня «доктор філософії»; 

– введення чіткої градації вузів (класичний / профільний університет, 

академія, коледж, професійний коледж); 

– істотне розширення автономії та академічних свобод, громадського 

самоврядування у вузах, зокрема, вводиться ряд норм щодо фінансової  

діяльності (право відкривати рахунки, користуватися банківськими креди-

тами, не використовувати тендерні процедури, право визначати плату за  

навчання тощо). 

Новий закон «Про вищу освіту» задокументував ці положення, але, на 

жаль, поки що вони не всі працюють. 

З 2005 року, коли Україна приєдналася до декларації міністрів освіти 

Європи про створення «Європейського простору у сфері вищої освіти», ре-

гулювання трансформації вищої освіти в Україні відбувається у руслі Бо-

лонського процесу.  

У 2007 р МОН затверджено «План дій щодо забезпечення якості ви-

щої освіти України та його інтеграції в європейський і світовий освітній спі-

втовариство на період до 2010 г.» (Наказ МОН від 13.07.2007 № 612). 

У 2006/2007 навчальному році впроваджена пілотна Європейська кре-

дитно-трансферна система (ECTS) у вищих навчальних закладах України 

III-IV рівнів акредитації. 

У грудні 2007 р. Українська асоціація студентського самоврядування 

стала членом Європейського студентського союзу (European Student's Union). 

Прослідкуємо далі трансформацію вищої освіти, відповідно до стан-

дартів та рекомендацій Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). 

У 2008 р. створено робочу групу МОН щодо створення національної 

рамки кваліфікацій системи вищої освіти (Наказ МОН від 03.07.2008 р. 

№ 602) і яка була розроблені і затверджена у 2011 році. 

З 2008 р. з ініціативи Конфедерації роботодавців України та Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці розробляєть-

ся законопроект про національну систему кваліфікацій. У березні 2010 р 



 

 149 

планується спеціальна конференція Академії педагогічних наук України з 

питань національної рамки кваліфікацій. 

У квітні 2008 року Україна стала повноправним урядовим членом Єв-

ропейського реєстру забезпечення якості (ЄС) А11). 

Починаючи з 2008 р., Вищою атестаційною комісією України та Комі-

тетом Верховної Ради України з питань науки і освіти розроблялися законо-

проекти про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої ква-

ліфікації, які обговорювалися на національному рівні, але не знайшли підт-

римки всіх зацікавлених сторін. 

З 2009/2010 навчального року у ВНЗ України запроваджується Євро-

пейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС), її ключові до-

кументи («Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про 

практичну підготовку та зобов'язання про якість», «Академічна довідка »,« 

Додаток до диплома Європейського зразка ») відповідно до вимог Довідника 

користувача ЄКТС, затвердженого Європейською Комісією 6 лютого 2009 

(Наказ МОН від 16 жовтня 2009 № 943). 

19 січні 2010 р. прийнято ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування» (№ 1798-У1). 

До ініціатив МОН можна віднести впровадження системи рейтингової 

оцінки ВНЗ, яка відповідає Болонським принципам, докорінна зміна механі-

зму державної підсумкової атестації випускників ЗНЗ і перехід до ЗНО; пе-

регляд механізмів формування державного замовлення на навчання студен-

тів у ВНЗ; розробку концепції магістерської підготовки; створення дослід-

ницьких університетів; а також створення Національної рамки кваліфікацій, 

Національної системи дескрипторів кваліфікації фахівців, Національного 

кваліфікаційного агентства, Національного освітнього акредитаційного 

центру, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

На рівні МОН було порушено питання адаптації українського законо-

давства до тих принципів, що взяті за основу освітньою системою у Європі та 

провідних країнах світу. Серед них: повна автономія ВНЗ, їх право самостійно 

розпоряджатися власними коштами, свобода у визначенні академічних страте-

гій та підходів. Тобто, регулятивні функції переважають над управлінськими. 

Отже, застосовуючи механізми державного регулювання трансформації 

вищої освіти, українські органи влади стимулюють ВНЗ до самостійного роз-

витку й інноваційної діяльності, що акцентовано у Законі «Про вищу освіту».  

Модернізація освіти являє собою узгоджену позицію Уряду України, 

відтак, для досягнення певної мети необхідно вдосконалити механізми 

управління на рівні законодавчої ініціативи та використання владних повно-

важень. Одним із важливих політичних механізмів має стати аналіз держав-

ної політики в освіті, який повинен врахувати зміни на ринку праці в Украї-

ні за останні десятиліття: у характері роботи; скороченні рівня довгостроко-

вого контрактного працевлаштування та зростанні рівня самозайнятості; 

зростанні безробіття серед тих, хто не отримав знань, необхідних у нових 
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економічних умовах; дефіциті кваліфікованої робочої сили; вплив нових ін-

формаційно-комунікативних технологій; зростанні внутрішньої і зовнішньої 

мобільності робочої сили. У виробленні стратегії реформування системи 

освіти в Україні важливе усвідомлення політиками необхідності аналізу 

причин невиконання прийнятих раніше законів, доктрин, програм. Так, ви-

користання державних освітніх стандартів можна розглядати як процес ко-

ординації, регулювання, у тому числі через правові інструменти, діяльності 

суб'єктів господарювання в процесах життєвого циклу надання освітніх пос-

луг та формування фахівця, тобто як прояв дії засобів правового й організа-

ційного механізмів. Однак визначені освітніми стандартами параметри відо-

бражають і потреби суспільства, включають у себе вимоги до основних 

освітніх програм, у тому числі до обов'язкового змісту програм вищої шко-

ли. Отже, у цьому контексті стандартизацію освіти можна розглядати як 

прояв соціального механізму в регулюванні трансформації вищої освіти. 

Правовий механізм регулювання трансформації вищої освіти покли-

каний регулювати правовідносини між суб'єктами реалізації освітньої полі-

тики й освітньої діяльності системи вищої освіти. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що правовий механізм системи 

регулювання вищою освітою являє собою сукупність міжнародно-правових 

актів, зобов'язань України, Конституції України, законів України, підзакон-

них нормативних правових актів та індивідуальних актів застосування, пок-

ликану здійснювати регулювання правовідносин між суб'єктами освітньої 

діяльності в процесі впливу на сферу освіти.  

Організаційний механізм регулювання вищої освіти – послідовно й 

обґрунтовано застосовувана сукупність організаційно-системного, організа-

ційно-адміністративного та організаційно-інформаційного аспектів. Особ-

ливостями організаційно-правового механізму державного регулювання 

трансформації вищої освіти є самостійний розвиток та інноваційна діяль-

ність, що акцентовано в Законі України «Про вищу освіту», а саме: повна 

автономія ВНЗ, їх право самостійно розпоряджатися власними коштами, 

свобода у визначенні академічних стратегій і підходів. 

Перспективними напрямками подальших досліджень ми вважаємо такі: 

1) розглянути інші механізми державного регулювання трансформації вищої 

освіти (економічний, фінансовий, соціальний, мотиваційний); 2) виробити 

комплексний механізм державного регулювання вищої освіти в Україні. 
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