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ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація. Досліджено проблематику ефективності освітньої діяльності закладів 
вищої освіти (ЗВО) України та вплив міжнародних і національних правових інститу-
тів, що мають бути методологічним підґрунтям у сфері вищої освіти. Проаналізова-
но нормативно-правове регулювання освітньої діяльності ЗВО, їх відповідність вимо-
гам сучасної економіки. Зазначено інститути, що регулюють і впливають на освіт-
ню діяльність ЗВО та є обов’язковими до виконання. Розглянуто останні наукові 
публікації й рекомендації щодо системного підходу до проблем нормативно-правового 
регулювання ефективності освітньої діяльності в умовах університетської автоно-
мії, які мають розв’язуватися за допомогою системи моніторингу ЗВО (внутрішніх 
індикаторів ефективності). Наголошено на ролі послуг у сфері вищої освіти та інно-
ваційних установок ЗВО у сприйнятті ефективності (якості) цих послуг між їх ви-
робником (заклад вищої освіти) та споживачем (здобувач вищої освіти). Підкреслено 
важливість подальшого дослідження основної проблеми підвищення ефективності 
освітньої діяльності ЗВО, що полягає в зміні організаційно-правового статусу відпо-
відно до вимог міжнародних і національних інститутів сучасної економіки.
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Від дня прийняття Акта про-
голошення незалежності України 
(24 серпня 1991 р.) послуги у сфері 
вищої освіти є результатом освітньої 
діяльності ЗВО, що мають вартісний 
вираз. Підтвердженням цього слугує 
порівняння показників державних 
видатків на освіту в Україні з відпо-
відними показниками ряду інших 
країн, які щорічно публікуються в 
Доповіді про людський розвиток 
[1]. Показник державних видатків 
на освіту в Україні (5,4 % ВВП) є од-
ним із найвищих серед усіх країн сві-

ту та більшим за середній показник 
групи країн із дуже високим рівнем 
людського розвитку (very high human 
development), котрий становить 4,8 % 
[2, с. 161]. З огляду на це істотне 
зростання державних видатків на 
освіту у відсотках ВВП в Україні най-
ближчими роками є малоймовірним 
[2, с. 157]. Тому ЗВО повинні шукати 
власні шляхи досягнення ефектив-
ності освітньої діяльності, заробляти 
та конкурувати в сучасній економіці. 
Використання фінансових ресурсів, 
які надаються урядом на розвиток 
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вітчизняної вищої освіти, відобража-
ється в статистичних даних про об-
сяги виробництва й надання послуг 
у сфері вищої освіти, що формуються 
згідно з Державним класифікатором 
продукції та послуг (ДКПП), секція Р 
«Послуги у сфері освіти», розділ 85 
«Послуги у сфері освіти», група 85.4 
«Послуги у сфері вищої освіти» [3].

Слід зазначити, що однією з ос-
новних проблем підвищення ефек-
тивності освітньої діяльності ЗВО 
України є невідповідність їх органі-
заційно-правового статусу вимогам 
міжнародних та національних інсти-
тутів сучасної економіки. Вирішенню 
цих питань і присвячене це дослі-
дження.

Проблему регулювання ефек-
тивності освітньої діяльності ЗВО 
України сформульовано передусім 
на основі результатів наукових до-
сліджень, висвітлених у монографіях 
«Економічні відносини у системі ви-
щої освіти: модернізація в умовах ін-
новаційної економіки» [4] та «Меха-
нізми розширення фінансової авто-
номії закладів вищої освіти України» 
[5], а також у статтях «Освіта як вид 
економічної діяльності» [6], «Освіта 
України в Системі національних ра-
хунків» [7], «Визначення організацій-
но-правового статусу ВНЗ відповід-
но до СНР 2008» [8], «Вимірювання 
результатів економічної діяльності 
державних і комунальних закладів 
вищої освіти України як суб’єктів су-
часної ринкової економіки» [9]. Наго-
лошено на невідповідності положень 
чинних нормативно-правових актів 
України, що регулюють освітню ді-
яльність вітчизняних ЗВО, положен-
ням міжнародних та національних 
інститутів, зокрема Системи націо-
нальних рахунків 2008 (СНР 2008) 

[10], Методології національних ра-
хунків освіти ЮНЕСКО [11], Класифі-
кації національних секторів економі-
ки (КІСЕ) [12].

Головним інститутом, що є осно-
вою нормативно-правового регулю-
вання ефективності освітньої діяль-
ності у сфері вітчизняної вищої осві-
ти, є Конституція України, відповідно 
до ст. 53 якої держава забезпечує до-
ступність вищої освіти в державних 
і комунальних навчальних закладах, 
розвиток вищої освіти, різних форм 
навчання, надання державних сти-
пендій та пільг студентам; громадя-
ни мають право безоплатно здобути 
вищу освіту в державних і комуналь-
них навчальних закладах на конкурс-
ній основі [13]. 

Базовим нормативно-правовим 
актом (далі – НПА), де визначено 
норми й положення з регулюван-
ня освітньої діяльності, у т. ч. ЗВО, є 
Закон України «Про освіту». Згідно 
зі ст. 1 цього закону, освітня діяль-
ність – діяльність суб’єкта освітньої 
діяльності, спрямована на органі-
зацію, забезпечення і реалізацію 
освітнього процесу у формальній 
та/або неформальній освіті; суб’єкт 
освітньої діяльності – фізична або 
юридична особа (заклад освіти, під-
приємство, установа, організація), 
що провадить освітню діяльність; 
якість освітньої діяльності – рівень 
організації, забезпечення і реаліза-
ції освітнього процесу, що забезпе-
чує здобуття особами якісної освіти 
та відповідає вимогам, встановле-
ним законодавством та/або дого-
вором про надання освітніх послуг 
[14]. Положення вказаного закону 
є обов’язковими для врахування 
українськими ЗВО при провадженні 
освітньої діяльності.
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Спеціальним НПА, що регулює 
освітню діяльність у сфері вищої 
освіти, є Закон України «Про вищу 
освіту». Відповідно до ст. 1 цього за-
кону, освітня діяльність – діяльність 
закладів вищої освіти, спрямована 
на організацію, забезпечення та реа-
лізацію освітнього процесу; освітня 
(освітньо-професійна, освітньо-на-
укова чи освітньо-творча) програ-
ма – єдиний комплекс освітніх ком-
понентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик, 
контрольних заходів тощо), спрямо-
ваних на досягнення передбачених 
такою програмою результатів нав-
чання, що дає право на отримання 
визначеної освітньої або освітньої 
та професійної (професійних) ква-
ліфікації (кваліфікацій); результати 
навчання – знання, уміння, навички, 
способи мислення, погляди, цінності, 
інші особисті якості, які можна іден-
тифікувати, спланувати, оцінити і 
виміряти та які особа здатна проде-
монструвати після завершення ос-
вітньої програми (програмні резуль-
тати навчання) або окремих освітніх 
компонентів; якість вищої освіти – 
відповідність умов провадження 
освітньої діяльності та результатів 
навчання вимогам законодавства і 
стандартам вищої освіти, професій-
ним та/або міжнародним стандар-
там (за наявності), а також потребам 
заінтересованих сторін і суспільства, 
що забезпечується шляхом здійс-
нення процедур внутрішнього та зо-
внішнього забезпечення якості» [15]. 

У ст. 3 Закону України «Про вищу 
освіту» зазначено дев’ять принципів 
державної політики у сфері вищої 
освіти, однак серед них немає ефек-
тивності освітньої діяльності ЗВО. У 
ст. 16 цього НПА також закріплено: 

«Система забезпечення закладами 
вищої освіти якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості) 
передбачає здійснення певних про-
цедур і заходів, що мають враховува-
тись ЗВО у своїй освітній діяльності» 
[15]. На наше переконання, переліче-
ні в ньому процедури й заходи мають 
забезпечувати ефективну освітню 
діяльність вітчизняних ЗВО, про-
те конкретних законодавчих норм 
щодо ефективності ми не знайшли.

Також ст. 24 Закону України «Про 
вищу освіту» встановлено: «Освітня 
діяльність у сфері вищої освіти про-
вадиться закладами вищої освіти,  
закладами фахової передвищої осві-
ти (з підготовки фахівців ступенів 
молодшого бакалавра та бакалавра) 
та науковими установами (з підго-
товки фахівців ступенів магістра та/
або доктора філософії) на підставі лі-
цензій, що видаються центральним 
органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки, відповідно до закону». 
А в ст. 26 наведено 10 основних за-
вдань ЗВО, але жодне з них не пов’я-
зане із забезпеченням ефективності 
освітньої діяльності таких закладів. 

Згідно зі ст. 37, п. 2, «Наглядова 
рада закладу вищої освіти сприяє 
розв’язанню перспективних завдань 
його розвитку, залученню фінансо-
вих ресурсів для забезпечення його 
діяльності з основних напрямів роз-
витку і здійснення контролю за їх ви-
користанням, ефективній взаємодії 
закладу вищої освіти з державними 
органами та органами місцевого са-
моврядування, науковою громадсь-
кістю, суспільно-політичними орга-
нізаціями та суб’єктами господар-
ської діяльності в інтересах розвитку 
та підвищення якості освітньої ді-
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яльності і конкурентоспроможності 
закладу вищої освіти, здійснює гро-
мадський контроль за його діяльніс-
тю тощо» [15]. 

Поряд із вказаними нормами цьо-
го НПА, котрі безпосередньо регулю-
ють освітню діяльність у сфері вищої 
освіти та визначають її ефективність, 
вважаємо за доцільне проаналізува-
ти норми й положення Бюджетного 
кодексу України (БКУ), окремі статті 
якого опосередковано, але істотно 
впливають на діяльність вітчизня-
них ЗВО. Це обумовлюється тим, що 
державні та комунальні ЗВО в Украї-
ні є бюджетними установами й зо-
бов’язані провадити свою діяльність 
відповідно до положень БКУ.

Статтею 7 БКУ задекларовано, 
що бюджетна система України ґрун-
тується, зокрема, на принципі ефек-
тивності та результативності – при 
складанні й виконанні бюджетів усі 
учасники бюджетного процесу ма-
ють прагнути досягнення цілей, за-
планованих на основі національної 
системи цінностей і завдань іннова-
ційного розвитку економіки, шля-
хом забезпечення якісного надання 
послуг, гарантованих державою, при 
залученні мінімального обсягу бю-
джетних коштів та досягнення мак-
симального результату при викорис-
танні визначеного бюджетом обсягу 
коштів; принципі цільового викори-
стання бюджетних коштів – бюджет-
ні кошти використовуються тільки 
на цілі, визначені бюджетними при-
значеннями та бюджетними асигну-
ваннями [16].

Також у ст. 20, п. 5 БКУ встановле-
но: «Результативні показники бю-
джетної програми використовуються 
для оцінки ефективності бюджетної 
програми і включають кількісні та 

якісні показники, які визначають ре-
зультат виконання бюджетної про-
грами, характеризують хід її реаліза-
ції, ступінь досягнення поставленої 
мети та виконання завдань бюджет-
ної програми. Такі показники мають 
підтверджуватися офіційною дер-
жавною статистичною, фінансовою 
та іншою звітністю, даними бухгал-
терського, статистичного та внутріш-
ньогосподарського (управлінського) 
обліку» [16]. Це положення повністю 
відповідає нашій тезі на початку стат-
ті, що ЗВО в ЄДРПОУ зареєстровані 
як інституційні одиниці, котрі нада-
ють послуги у сфері вищої освіти, що 
виступають результатом основного 
виду їх економічної діяльності. 

На нашу думку, однією з основних 
проблем підвищення ефективнос-
ті освітньої діяльності вітчизняних 
ЗВО є невідповідність їх нинішньо-
го організаційно-правового статусу 
вимогам сучасної економіки, адже, 
згідно з положеннями БКУ, вони є 
«бюджетними установами» та «не-
прибутковими» [16, ст. 2]. 

У ст. 20, п. 6 БКУ наголошено: 
«На всіх стадіях бюджетного про-
цесу його учасники в межах своїх 
повноважень здійснюють оцінку 
ефективності бюджетних програм, 
що передбачає заходи з моніторин-
гу, аналізу та контролю за цільовим 
та ефективним використанням бю-
джетних коштів. Оцінка ефективнос-
ті бюджетних програм здійснюється 
на підставі аналізу результативних 
показників бюджетних програм, а 
також іншої інформації, що містить-
ся у бюджетних запитах, коштори-
сах, паспортах бюджетних програм, 
звітах про виконання кошторисів 
та звітах про виконання паспор-
тів бюджетних програм. Організа-
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ційно-методологічні засади оцінки 
ефективності бюджетних програм 
визначаються Міністерством фінан-
сів України. Результати оцінки ефек-
тивності бюджетних програм, у тому 
числі висновки органів виконавчої 
влади, уповноважених на здійснення 
фінансового контролю за дотриман-
ням бюджетного законодавства, є 
підставою для прийняття рішень про 
внесення в установленому порядку 
змін до бюджетних призначень по-
точного бюджетного періоду, відпо-
відних пропозицій… та до прогнозу 
бюджету на наступні за плановим 
два бюджетні періоди, включаючи 
зупинення реалізації відповідних 
бюджетних програм» [16]. Кодекс 
є обов’язковим НПА у сфері вищої 
освіти та безпосередньо впливає на 
ефективність освітньої діяльності 
державних і комунальних ЗВО.

Серед НПА, що регламентують ді-
яльність ЗВО як бюджетних установ, 
на виконання Бюджетного кодексу 
України в грудні 2018 р. прийнято 
Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
запровадження середньостроково-
го бюджетного планування» [17], 
відповідно до котрого результатив-
ні показники бюджетної програми 
використовуються для оцінки ефек-
тивності бюджетної програми за на-
прямами використання бюджетних 
коштів і включають кількісні та якіс-
ні показники [18, c. 32]. Норми цьо-
го закону безальтернативно вима-
гають розроблення обґрунтованої 
системи результативних показників 
як бюджетних програм, що затвер-
джуються в установленому порядку  
Міністерством освіти і науки України 
для державних ЗВО за статтею «Під-
готовка кадрів ЗВО та забезпечення 

діяльності їх баз практики» [18], так 
і за видами економічної діяльності, 
котру провадять ЗВО, з виділенням 
для цього бюджетних коштів.

Серед НПА, що впливають на ре-
гулювання освітньої діяльності ЗВО, 
слід назвати також Закон Украї ни 
«Про формування та розміщення 
державного замовлення на підготов-
ку фахівців, наукових, науково-пе-
дагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовку кадрів», конкретизований у 
постановах Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Порядку фор-
мування державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, нау-
ково-педагогічних та робітничих ка-
дрів, підвищення кваліфікації та пе-
репідготовку кадрів» від 15.04.2013 
№ 306, «Про затвердження Порядку 
розміщення державного замовлен-
ня на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних кадрів, під-
вищення кваліфікації та перепідго-
товку кадрів» від 20.05.2013 № 363, 
«Про затвердження Методики розра-
хунку орієнтовної середньої вартості 
підготовки одного кваліфікованого 
робітника, фахівця, аспіранта, док-
торанта» від 20.05.2013 № 346 та 
Методологічних положеннях щодо 
складання допоміжних (сателітних) 
рахунків освіти в Україні, які затвер-
джені наказом Державного комітету 
статистики України від 15.02.2010 
№ 57.

При провадженні своєї освітньої 
діяльності вітчизняні ЗВО обов’язко-
во керуються Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затверджен-
ня переліку галузей знань і спеціаль-
ностей, за якими здійснюється під-
готовка здобувачів вищої освіти» від 
29.04.2015 № 266, що впорядковує 



“Освітня аналітика України” • 2021 • № 5 (16)

ВИЩА ОСВІТА

56

освітні програми, вимоги до них, за-
безпечує порівняння документів про 
вищу освіту, планування підготовки 
фахівців і збір статистичних даних 
щодо вищої освіти, а також Національ-
ною рамкою кваліфікацій, котрою 
погоджується здобуття вищої освіти 
на кожному її рівні, що передбачає 
успішне виконання особою відповід-
ної освітньої або наукової програми 
та є підставою для присудження від-
повідного ступеня вищої освіти (мо-
лодший бакалавр, бакалавр, магістр, 
доктор філософії, доктор наук). 

Аналіз зазначених НПА дає підста-
ви стверджувати, що у своїй освітній 
діяльності ЗВО повинні обов’язково 
враховувати їхні положення, проте 
норм, котрі вказували б, як впливати 
на якість і вимірювати ефективність 
такої діяльності, ці НПА не містять. 

Послуги у сфері вищої освіти, що 
надаються ЗВО, є одним із видів рин-
кових послуг, оскільки забезпечують 
економічні й соціальні блага для здо-
бувача цих послуг і суспільства за-
галом. Для здобувача послуг у сфері 
вищої освіти остання має економічне 
значення, адже вона забезпечує пра-
цевлаштування, створює можливості 
для поліпшення умов праці та мо-
більності, дає змогу отримувати ви-
соку заробітну плату, накопичувати 
капітал. До соціальних переваг вищої 
освіти для кожного здобувача мож-
на віднести: можливість приймати 
більш виважені рішення, розвиток 
інтелекту, підвищення якості жит-
тя й особистого статусу, конкурен-
тоспроможність у просторах вищої 
освіти Європи та світу. Для суспіль-
ства загалом соціальне значення ви-
щої освіти полягає у створенні засад 
демократичного вибору з рівними і 
сталими можливостями для всіх. 

Державне регулювання всіх учас-
ників у сфері вищої освіти полягає в 
гарантуванні доступу всім громадя-
нам до простору вищої освіти; ліцен-
зуванні, акредитації й атестації ЗВО 
та їхніх програм; наданні податкових 
пільг із метою розвитку; фінансуван-
ні тощо.

Розвиток ринку послуг у сфері 
вищої освіти в Україні на основі кон-
куренції – загальновизнаний факт. 
Утім, основною проблемою таких по-
слуг залишається оцінка їхньої якості 
та конкурентоспроможності. Вико-
ристовувані сьогодні методи і спо-
соби оцінки ЗВО мають здебільшого 
фрагментарний, вибірковий харак-
тер через відсутність чіткої, науково 
обґрунтованої системи показників 
та індикаторів. Так, Постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про розподіл 
видатків державного бюджету між 
закладами вищої освіти на основі по-
казників їх освітньої, наукової та між-
народної діяльності» від 24.12.2019 
№ 1146 потребує низки уточнень, 
які повинні бути відображені в НПА 
щодо розподілу видатків за результа-
тами економічної діяльності ЗВО на 
конкретних показниках і критеріях. 
Необхідно розробити обґрунтовану 
систему результативних показників 
як бюджетних програм, що затвер-
джуються в установленому порядку 
Міністерством освіти і науки України 
для державних ЗВО за статтею «Під-
готовка кадрів ЗВО та забезпечення 
діяльності їх баз практики» [18], так 
і за видами економічної діяльності,  
котру провадять ЗВО, з виділенням 
для цього бюджетних коштів.

Сфера послуг вищої освіти є спе-
цифічною, адже якість на основі тієї 
самої освітньої програми буде різ-
ною через сутнісне сприйняття здо-
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бувачами вищої освіти за кожним її 
рівнем згідно з МСКО 2011 (Міжна-
родна стандартна класифікація осві-
ти) та МСКО-О 2013 (Міжнародна 
стандартна класифікація освіти: об-
ласті освіти та професійної підготов-
ки). З одного боку, якість залежить 
від внутрішнього психологічно-емо-
ційного стану викладача і стану його 
здоров’я під час проведення заняття; 
з другого – такі самі фактори можуть 
впливати на сприйняття матеріалу 
здобувачами (споживачами) послуг у 
сфері вищої освіти. Проте вагоміши-
ми факторами якості послуги у сфері 
вищої освіти є: інтелект, рівень під-
готовки й особисте бажання спожи-
вачів послуг у сфері вищої освіти.

При виборі ЗВО споживач (здо-
бувач) послуг у сфері вищої освіти 
порівнює своє сприйняття отрима-
них послуг із тим рівнем, на який 
він розраховував. Якщо очікування 
виправдалися, він отримує задово-
лення. Очевидно, що ступінь задо-
волення певною мірою може роз-
глядатись як рівень якості послуг 
відповідного ЗВО.

Головним міжнародним формаль-
ним інститутом сучасної економіки є 
Система національних рахунків 2008 
(СНР 2008) [10]. Згідно з главою 4, 
п. 4.1 СНР 2008, ЗВО є невід’ємною 
складовою «повної сукупності усіх 
резидентських інституційних оди-
ниць», що провадять офіційно визна-
ні певні види економічної діяльності, 
в результаті якої виробляються про-
дукти (товари й послуги), що вклю-
чаються у ВВП країни. Основним 
видом економічної діяльності ЗВО 
вважається виробництво та надання 
послуг у сфері вищої освіти. 

СНР 2008 (глава 4, пункти 4.1, 4.24) 
визначено, що всі інституційні оди-

ниці належать до одного й тільки до 
одного з таких п’яти інституційних 
секторів: сектор нефінансових корпо-
рацій; сектор фінансових корпорацій; 
сектор державного управління; сек-
тор некомерційних організацій, які 
обслуговують домашні господарства; 
сектор домашніх господарств [10].

Ще одним інститутом, що гар  мо-
ні зований із СНР 2008, є Методоло-
гія національних рахунків освіти 
ЮНЕСКО [11]. У передмові до цього 
документа наголошено: «Вироблен-
ня якісних даних про потоки фінан-
сування є важливим, адже саме це 
потрібно урядам, щоб зрозуміти, як 
розподіляються кошти, які групи 
опиняються в несприятливих умовах 
стосовно доступу до коштів, де саме 
є потенційні точки втрат і що можна 
зробити для підвищення економіч-
ної та загальної ефективності. …Брак 
деталізації використання коштів та-
кож є перешкодою для ефективного 
планування політики, спрямованої 
на покращення результатів навчання. 
Відсутність національних даних при-
зводить до прогалин у системі міжна-
родних даних і перешкоджає ефектив-
ному моніторингу прогресу в досяг-
ненні цілей програми «Освіта 2030» 
та Четвертої цілі сталого розвитку, а 
також проведенню реалістичних роз-
рахунків вартості на національному й 
міжнародному рівнях» [11, с. 10].

Аналізуючи ці міжнародні інсти-
тути, можемо констатувати, що ЗВО 
є інституційними одиницями та ма-
ють належати до некомерційних ор-
ганізацій (НКО).

У національному інституті, ство-
реному для класифікації й кодування 
за секторами (підсекторами) інсти-
туційних одиниць економіки Украї-
ни, що здійснюють виробництво, 
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розподіл, перерозподіл, споживання 
та нагромадження відповідно до їх 
призначення, є Класифікація інсти-
туційних секторів економіки (КІСЕ) 
[12], затверджена наказом Держав-
ної служби статистики України від 
03.12.2014 № 378, котра гармонізо-
вана із СНР 2008 і Європейською сис-
темою національних та регіональних 
рахунків (ESA 2010).

Відповідно до КІСЕ, інституційна 
одиниця – це економічна одиниця, 
яка здатна від власного імені воло-
діти активами, приймати зобов’я-
зання, брати участь в економічній 
діяльності та вступати в операції 
з іншими одиницями [12, с. 8]. Ос-
новними видами юридичних осіб 
у КІСЕ визнаються корпорації, не-
комерційні організації, органи дер-
жавного управління. Корпорації – це 
інституційні одиниці, що створені 
спеціально з метою ринкового ви-
робництва товарів та послуг і є дже-
релом прибутку чи іншої фінансової 
вигоди для своїх власників (термін 
«корпорація» у контексті КІСЕ ви-
користовується як узагальнюючий 
для всіх організацій, орієнтованих 
на отримання прибутку). У ринковій 
економіці корпорації вважаються 
основною інституційною формою 
підприємництва [12, с. 9].

З огляду на викладене приватні 
й певні державні ЗВО за рішенням їх 
юридичного власника можуть діяти 
як корпорації. Такий висновок випли-
ває також зі ст. 22 Закону України «Про 
освіту», згідно з п. 3 котрої заклад осві-
ти залежно від засновника може діяти 
як державний, комунальний, приват-
ний чи корпоративний [14].

У СНР 2008 (глава 4, п. 4.8) наведе-
но таке визначення НКО: «Некомер-
ційні організації – це юридичні особи 

або громадські організації, створені з 
метою виробництва товарів і послуг, 
чий статус не дозволяє їм бути дже-
релом доходу, прибутку або іншої фі-
нансової вигоди для одиниць, які їх 
створюють, контролюють чи фінан-
сують. На практиці їхня виробнича 
діяльність повинна створювати або 
дохід, або збиток, проте будь-який 
дохід, котрий вони можуть отримати, 
не може бути привласнений іншими 
інституційними одиницями. Статут 
організації, відповідно до якого вони 
створені, сформульовано таким чи-
ном, що інституційні одиниці, котрі 
їх контролюють чи керують ними, не 
мають права на свою частку в будь-
яких прибутках або в інших доходах, 
котрі вони отримують. З цієї причини 
вони нерідко звільняються від опо-
даткування» [10]. Подібне тракту-
вання НКО наведено й у КІСЕ, а саме: 
«НКО можуть створюватися приват-
ними особами, корпораціями або ор-
ганами державного управління для 
досягнення соціальних цілей; для на-
дання культурних, освітніх, наукових 
та управлінських послуг приватним 
особам або корпораціям; для охоро-
ни здоров’я громадян, розвитку фіз-
культури та спорту; для задоволення 
духовних та інших потреб громадян;  
для захисту їхніх прав і законних ін-
тересів, надання юридичної допо-
моги, а також для інших суспільно 
корисних цілей. ...Керівництво НКО, 
як правило, здійснює спеціальний 
орган (група посадових осіб, виконав-
чий комітет тощо), обраний члена-
ми НКО. Цей орган виконує такі самі 
функції, як і рада директорів корпо-
рації, частково призначає управлін-
ський персонал НКО» [12, с. 10]. 

Також у КІСЕ зазначено: «НКО різ-
номанітні за своїми характеристика-
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ми: деякі з них подібні корпораціям 
[якими, на нашу думку, можуть бути 
ЗВО], деякі практично є частиною 
органів державного управління, а 
інші здійснюють діяльність, анало-
гічну діяльності органів державного 
управління, але функціонують неза-
лежно від них. …Основна відмінність 
між корпораціями [якими, на нашу 
думку, можуть бути й ЗВО] і органа-
ми державного управління пов’язана 
з відмінностями в цілях, для досяг-
нення яких здійснюється виробни-
цтво. Корпорації виробляють про-
дукти для ринку і прагнуть продати 
їх за економічно значущими (ринко-
вими) цінами, тобто за цінами, що 
чинять істотний вплив на кількість 
продукції, яку виробники готові ре-
алізувати, і на кількість товарів, яку 
покупці хотіли придбати. Ці ціни за-
звичай формуються виробником з 
метою отримання прибутку в трива-
лій перспективі (або як мінімум від-
шкодування витрат), а в споживачів 
є свобода вибору на основі пропоно-
ваних цін. Корпорації поділяються на 
фінансові, які головним чином нада-
ють фінансові послуги, і нефінансові 
[зокрема, ЗВО, що можуть бути нефі-
нансовими корпораціями], які пере-
важно виробляють товари та нада-
ють інші (нефінансові) послуги. НКО 
є інституційними одиницями, ство-
реними з метою випуску товарів або 
надання послуг, без мети отримання 
будь-якого доходу або прибутку для 
одиниць, які їх контролюють або фі-
нансують. Якщо НКО надають товари 
та послуги споживачам за економіч-
но значущими (ринковими) цінами, 
то в СНР 2008 вони розглядаються як 
корпорації; якщо НКО контролюють-
ся і фінансуються органами держав-
ного управління, то вони розгляда-

ються як органи державного управ-
ління» [12, с. 14].

Оскільки діюча практика класи-
фікації інституційних секторів еко-
номіки України відносить державні 
й комунальні ЗВО до сектору загаль-
ного державного управління який 
включає: «усі одиниці централь-
них, регіональних, місцевих органів 
управління; усі НКО, які контролю-
ються і в основному фінансуються 
органами управління» [12, с. 26]. 

«НКО, які контролюються і в ос-
новному фінансуються державними 
установами, – це юридичні особи, які 
з правової точки зору не є органами 
управління, але вважається, що вони 
проводять державну політику й фак-
тично є частиною органів загального 
державного управління. 

 Визначення контролю над НКО з 
боку державних органів управління 
визначається за п’ятьма показника-
ми контролю:

 – призначення керівників;
 – положення та інші статутні й 

регламентні документи НКО;
 – контрактні документи та угоди;
 – ступінь фінансування з держав-

ного бюджету;
 – можливість зазнавати ризиків» 

[12, с. 26].
Оскільки НКО відрізняються за 

своїми засновниками та функціями, 
вони можуть належати до різних ін-
ституційних секторів. Потрібно лише 
провести межу між ринковими й не-
ринковими НКО. До ринкових нале-
жать НКО, котрі надають товари та 
послуги за економічно значущими 
(ринковими) цінами, тобто такими, 
що дають змогу вплинути на рівень 
попиту. Разом із тим статус НКО дає 
їм можливість мати додаткові кош-
ти у вигляді добровільних пожертв 
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від приватних осіб, корпорацій або 
органів державного управління, за 
рахунок яких вони можуть одержати 
активи, що приносять чималі доходи 
від власності. 

СНР 2008 і КІСЕ чітко показують, 
що вітчизняні ЗВО як резидентська 
інституційна одиниця за рішенням 
юридичного власника можуть бути 
віднесені «до одного і тільки одно-
го … інституційного сектору: сектор 
нефінансових корпорацій; … сектор 
державного управління; сектор не-
комерційних організацій, які обслу-
говують домашні господарства» [10, 
гл. 4, п. 4.1]. Натомість практика регу-
лювання організаційно-правових ста-
тусів ЗВО України не узгоджується з 
наведеними вище положеннями між-
народних та національних інститутів.

Так, у ст. 27 Закону України «Про 
вищу освіту» щодо правового ста-
тусу зазначено: «Заклад вищої осві-
ти як суб’єкт господарювання може 
дія ти в одному із таких статусів: 
бюджетна установа; неприбутковий 
заклад вищої освіти; прибутковий 
заклад вищої освіти» [15]. Той самий 
підхід, повторимось, простежується 
й у Зако ні України «Про освіту», ст. 22 
якого встановлено: «Заклад освіти як 
суб’єкт господарювання може діяти 
в одному з таких статусів: бюджет-
на установа; неприбутковий заклад 
освіти; прибутковий заклад освіти» 
[14]. При цьому згідно з п. 3 вказаної 
статті заклад освіти залежно від за-
сновника «може діяти як державний, 
комунальний, приватний чи корпо-
ративний» [14].

Визначення термінів згаданих 
організаційно-правових статусів 
вітчизняних ЗВО у вказаних зако-
нах відсутні. Водночас трактування 
терміна «бюджетна установа» наве-

дено в Бюджетному кодексі України 
(ст. 2, п. 12): «бюджетні установи – 
органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, а також 
організації, створені ними у вста-
новленому порядку, що повністю 
утримуються за рахунок відповідно 
державного бюджету чи місцевого 
бюджету. Бюджетні установи є не-
прибутковими» [16].

На нашу думку, у цьому визна-
ченні основною ознакою бюджетної 
установи виступають слова «повні-
стю утримуються за рахунок відпо-
відно державного бюджету чи міс-
цевого бюджету», проте практика 
державних і комунальних ЗВО Украї-
ни свідчить, що в їх переважній біль-
шості власні надходження ЗВО як 
плата за надання послуг, виконання 
робіт і цільових заходів, грантів та 
благодійних внесків, а також надхо-
дження від реалізації в установле-
ному порядку продукції чи майна й 
іншої діяльності посідають важливе 
місце в загальному обсязі фінансу-
вання, тож перебування їх у статусі 
бюджетних установ не відповідає 
дійсності.

Однак згідно зі ст. 14 Податкового 
кодексу України «неприбуткові під-
приємства, установи та організації – 
неприбуткові підприємства, устано-
ви та організації, які не є платниками 
податку на прибуток підприємства 
відповідно до п. 133.4 ст. 133 цього 
Кодексу» [19]. У ПКУ також закріпле-
но (ст. 133, п. 133.4): «до неприбут-
кових організацій, що відповідають 
вимогам цього пункту і не є платни-
ками податку, зокрема, можуть бути 
віднесені: бюджетні установи…» [19].

Виконаний аналіз чинних поло-
жень НПА щодо організаційно-пра-
вових статусів ЗВО України дає до-
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статньо підстав для висновку, що 
їх головною метою є не створення 
механізмів та інструментів для ефек-
тивної діяльності ЗВО, а виведення 
останньої із системи оподаткування. 
Проте перебування ЗВО в організа-
ційно-правовому статусі «бюджетна 
установа», яка повністю утримуєть-
ся за рахунок відповідно державного 
бюджету чи місцевого бюджету [16, 
ст. 2], на наше переконання, апріорі 
унеможливлює впровадження такої 
бажаної для вітчизняних ЗВО фінан-
сової автономії з метою підвищення 
ефективності їхньої діяльності.

Підсумовуючи викладене, доходи-
мо таких висновків.

1. У сучасній ринковій економіці 
ЗВО є інституціональними одини-
цями країни, чия діяльність регулю-
ється багатьма положеннями між-
народних і національних інститутів 
(нормативно-правових актів), що 
розглядаються регуляторами освіт-
ньої діяльності ЗВО.

2. Під політикою забезпечення 
ефективності освітньої діяльності 

ЗВО в контексті євроінтеграції ми ро-
зуміємо комплекс цілей та заходів ін-
ституційних одиниць нашої держави 
(Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, центральних органів виконавчої 
влади у сфері вищої освіти – Мініс-
терства освіти і науки України, інших 
міністерств і відомств, котрі мають у 
своєму підпорядкуванні ЗВО, недер-
жавні, у т. ч. приватні, ЗВО, що забез-
печують виконання стратегічних і 
короткострокових завдань із забез-
печення ефективності освітньої ді-
яльності вітчизняних ЗВО відповідно 
до політики Європейського простору 
вищої освіти.

3. Чинні організаційно-правові 
статуси ЗВО України не відповіда-
ють положенням міжнародних та 
національних інститутів, які визна-
чають місце інституційних одиниць 
у конкретних секторах (підсекторах) 
сучасної економіки. Така невідповід-
ність є серйозною перешкодою на 
шляху підвищення ефективності ді-
яльності ЗВО України. 
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REGULATORY AND LEGAL ASPECT
Abstract. An analysis of the main problem of the effectiveness of educational activities of 
higher education institutions (HEIs) in Ukraine and the influence of international and national 
legal institutions, which should become the methodological basis for higher education is carried 
out. The study of the normative-legal regulations governing the educational activities of the 
HEIs of Ukraine and their compliance with the requirements of the modern economy showed 
that the domestic regulations do not contain clear norms measuring the results of their 
activities. The institutions that regulate and influence the educational activities of the HEIs are 
mentioned. They include System of National Accounts 2008 (SNA, 2008), Methodology of 
National Education Accounts (UNESCO, 2016) Classification of Institutional Sectors of the 
Economy (CISE), whose norms should become binding and should be reflected in Ukrainian 
legislation in the field of higher education. The attention is focused on the latest scientific 
publications and recommendations, i.e. "Economic relations in the system of higher education: 
Modernization in the conditions of the innovative economy: monograph" and "Mechanisms for 
extending financial autonomy of higher education institutions of Ukraine: collective 
monograph". This is confirmed by the challenges of a systematic approach to the problems of 
the regulatory and legal regulation of the effectiveness of educational activities in the context 
of university autonomy and should be addressed by the HEI monitoring system (internal 
indicators of efficiency). The role of higher education services and innovations in higher 
education perception of the efficiency (quality) of these services between the provider of higher 
education services (HEI) and the consumer of higher education services (applicant for higher 
education) is emphasized in the article. The study does not purport to be a final solution to the 
problems, but still requires formulation, comparison and interaction with international 
institutions, which should be reflected in Ukrainian legislation in the field of higher education. 
The list of measures proposed by the author, consisting of a change in the organizational and 
legal status of the Ukrainian HEIs in accordance with the requirements and provisions of 
international and national institutions of the modern economy, will promote to regulate the 
effectiveness of the educational activities of the HEIs and help to achieve their autonomy.
Keywords: classification of institutional sectors of the economy, regulations in higher education, 
normative-legal regulation of the effectiveness of educational activities, System of national 
accounts 2008.
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