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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розвиток економіки країни, окремих галузей та

суб'єктів господарювання визначено ціллю реформ, що
тривають в України. Загальне спрямування на розвиток
набуває формалізованих вимірів, які і стають безпосе�
редньою метою реформ і слугують одночасно індикато�
рами досягнення результату через систему показників.
Такими результатами широко вважаються загальна зай�
нятість працездатного населення, яка вимірюється
рівнями зайнятості та безробіття. Рівень життя населен�
ня, який опосередковано визначається через розмір ва�
лового внутрішнього продукту, як правило на одного
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мешканця чи одиницю території. До наступних вимірів
економічного розвитку відносять купівельну спро�
можність, яка контролюється через розміри середньої
заробітної плати, вартість споживчого кошика, вартості
енергоносіїв та цілу систему макро� та мікроекономіч�
них цілей та показників, що їх визначають.

Забезпечення зайнятості населення відбувається за
рахунок створення нових робочих місць, пенсійних ме�
ханізмів та через підготовку, відповідно потребам і пер�
спективам розвитку країни, кваліфікованих кадрів, що
вимагає розвитку системи освіти. Саме тому важливим
завданням є дослідження стану розвитку системи осві�
ти, визначення механізмів державного впливу на її роз�
виток.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Розвиток системи освіти — це багатокомпонентний
процес, який обумовлено історичними змінами розвит�
ку країни в цілому, галузі освіти зокрема. В історично�
му минулому питання регулювання розвитку галузі осві�
ти, механізми державного впливу, процедури ліцен�
зування досліджувалися багатьма вченими. Зокрема ак�
туальними факторами впливу на вектор розвитку галузі
освіти за висновками Третяка Г.С. є залежність від пол�
ітичної спрямованості [10, с. 6] керівників профільних
галузі виконавчих органів влади.

Ліцензування в Україні визначено однією з функцій
державного управління, тобто одним із найбільш загаль�
них засобів впливу держави на учасників сфери вищої
освіти [11]. Проте за слушними висновками Зубчик О.А.
зміст такого впливу та його наслідків для об'єктів, у
відношенні яких він здійснюється, належним чином не
розкривається [6]. Бєлова Л.О., Потій О.В. особливу ува�
гу приділяють онтологічним моделям предметної сфе�
ри механізмів ліцензування освітньої діяльності та ак�
редитації освітньої програми [7].

На невідповідність процесів ліцензування принци�
пам державного регулювання вказує Деревянко Б.В. [8].
Ліцензування виступає як засіб впливу держави на
діяльність навчальних закладів аж до скорочення їх
кількості. За основу дослідження обрано нормативну до�
кументацію щодо процесу ліцензування. Висновки бу�
дуються через пропозиції усунення окремих умов ліцен�
зування і "наголошено на необхідності обов'язкового за�
лишення інших ліцензійних умов" [8, с. 176].

Звєрєва Ю.Г. актуалізує необхідність дослідження
саме "проблем адміністративної процедури у сфері
ліцензування" [9, с. 118], проте зміст аналізу зведено до
визначення понять "ліцензування" та "адміністративні
процедури" за джерелами адміністративного права без
дослідження практичних аспектів реалізації норм.

Таким чином, визначено, що питання державного ре�
гулювання розвитку закладів освіти досліджено голов�
ним чином на рівні теорії тлумачення окремих категорій,
законодавчих норм і потребують тісного аналізу прак�
тичних аспектів застосування умов ліцензування зак�
ладів освіти, спеціальностей, освітніх програм у сучас�
ному вимірі з урахуванням динаміки розвитку норматив�
ного поля, формулювання нових цілей і завдань, що по�
стають перед системою освіти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження умов ліцензування сис�

теми освіти як на рівні теорії, так і показати практичні
складові застосування постійно змінних нормативів
щодо ліцензування та акредитації, що діють у галузі ос�
віти, зокрема вищої.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для створення умов, стимулювання розвитку всіх

суб'єктів економічних відносин, дотримання балансу
інтересів держава впроваджує законодавчу, виконавчу,
судову діяльності, що в комплексі дій отримало назву
державного регулювання економіки. Зміст державного
регулювання економіки досягається системою організа�
ційних, економічних, фінансових та управлінських за�
собів та інструментів. Одним з таких інструментів, що
активно використовується для контролю діяльності зак�
ладів освіти є ліцензування та акредитація спеціальнос�
тей, рівнів, освітніх програм. Причому принцип пріори�
тетності захисту прав, законних інтересів, життя і здо�
ров'я людини, навколишнього природного середовища,
захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення
безпеки держави, передбачає, що ліцензування виду гос�
подарської діяльності застосовується лише до такого
виду, провадження якого становить загрозу порушення
прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров'ю

людини, навколишньому природному середовищу та/
або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших
засобів державного регулювання [1].

Аналіз законодавчого поля щодо нормування про�
цесів ліцензування сфери вищої освіти в Україні пока�
зав, що діє два Закони України, які визначають зміст,
загальні правила ліцензування освітньої діяльності. Це
Закони України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" [1] та " Про вищу освіту" [2].

Закон "Про ліцензування видів господарської діяль�
ності" [1] регулює суспільні відносини у сфері ліцензу�
вання видів господарської діяльності, визначає виключ�
ний перелік видів господарської діяльності, що підляга�
ють ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх
ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування,
відповідальність за порушення законодавства у сфері
ліцензування видів господарської діяльності. Аналіз
принципів державної політики у сфері ліцензування по�
казав, що вимоги ліцензійних умов мають бути однознач�
ними, прозорими та виключати можливість їх суб'єк�
тивного застосування органами ліцензування чи ліцен�
зіатами (стаття 3) [1]. Особливості ліцензування освіт�
ньої діяльності визначаються спеціальними законами у
сфері освіти, проте механізм їх дії і важелі впливу та
контролю з боку органу ліцензування є типовими для
всіх видів діяльності, що підлягають ліцензуванню і ут�
ворюють систему впливу на суб'єкта господарювання
(рис. 1).

Відповідно до статті 24 Закону України "Про вищу
освіту" освітня діяльність у сфері вищої освіти прова�
диться закладами вищої освіти, науковими установами
(для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на
підставі ліцензій, які видаються центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки — Міністерством
освіти і науки України у порядку, визначеному Кабіне�
том Міністрів України [2].

Визначено, що передує отриманню ліцензії прове�
дення ліцензійної експертизи Національним агентством
із забезпечення якості вищої освіти. За результатами ек�
спертизи заклад освіти отримує експертний висновок,
що надається до міністерства, яке ухвалює рішення про
видачу ліцензії. Рішенням може бути відмова у наданні
ліцензії з відповідними аргументами (див. рис. 2). Необ�
хідно зазначити, що ліцензії видаються за кожною спеці�
альністю окремо.

Державну політику у сфері вищої освіти реалізує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і
науки [2] — Міністерство освіти і науки України
(МОНУ). Освітня діяльність закладів вищої освіти, що
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої,
післядипломної освіти і задоволення інших освітніх по�
треб здобувачів вищої освіти та інших осіб реалізується
на основі ліцензії, яку видає МОНУ. Ліцензуванням на�
зивається процедура визнання спроможності юридич�
ної особи провадити освітню діяльність за певною спец�
іальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до
стандартів освітньої діяльності — до встановлених ви�
мог.

Періодичну перевірку відповідності вимог надання
освіти до фактичних можливостей навчального закладу
називають акредитацією. Встановлено, що акредитації
може підлягати як навчальний заклад так і спеціальність
або освітня програма. Акредитація вищих навчальних
закладів — це офіційне визнання їх права здійснювати
свою діяльність на рівні державних вимог і стандартів
освіти. За результатами акредитації вищому навчально�
му закладу надається право присвоювати випускникам
кваліфікацію певного рівня і видавати диплом установ�
леного державою зразка.

Таким чином, визначено, що необхідною умовою
присвоєння кваліфікації та видачі диплома є проход�
ження навчальним закладом, спеціальністю програмою
процедури ліцензування, як передумови набору здобу�
вачів та наступної акредитації, яка фактично є експер�
тизою дотримання закладом освіти ліцензійних умов
протягом підготовки здобувачів. Причому між цими
заходами проходе час, що максимально дорівнює ча�
совому відрізку виконання всіх складових підготовки
здобувача освіти.
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Підготовка здобувачів освіти відбувається безперер�
вно та паралельно з реформою системи освіти. Зміст ре�
форми періодично спонукає до зміни у вимогах до скла�
дових забезпечення освітньої діяльності, окремі з
яких за своїм вмістом істотно впливають на мож�
ливість отримання ліцензії або проходження ак�
редитації.

За сукупним впливом на умови ліцензування та
акредитації виділено три періоди реформування
системи освіти: перший до 2017 року, другий пері�
од з 2017 по 2018 роки, третій — з 2018 року. Отри�
мана вперше ліцензія на впровадження освітньої
діяльності за певною спеціальністю в першому пе�
ріоді вимагатиме від закладу освіти проходження
акредитації в другому періоді або в третьому.
Ліцензія, отримана на провадження освітньої
діяльності протягом другого періоду, вимагатиме
акредитації, очевидно, в третьому періоді. І ліцен�
зія третього періоду потребуватиме акредитації
вже після 2018 року.

Кожному з трьох визначених періодів харак�
терні нові вимоги проходження ліцензування, а
відповідно і акредитації. Причому, якщо аналізу�
вати умови ліцензування, що почали діяти з 2017
та 2018 років [3], то вони, без прогнозу майбутніх
змін, не містять процедурних труднощів. Ліцензі�
ат подає необхідний перелік документів із само�
аналізу у встановленому порядку, проходить пе�
ревірку відповідності вмісту поданих документів і
отримує ліцензію при виконанні вимог. І зовсім
інший характер впливу отримала процедура акре�
дитації, оскільки заклади освіти опинилися в стані,

коли почали миттєво діяти нові умови,
що докорінним чином змінили вимоги,
передусім щодо кадрового складу на�
уково�педагогічних працівників, що
забезпечують спеціальності, освітні
програми.

Аналіз показав, що практично ут�
ворилася ситуація, за якою ліцензію
заклад освіти отримував за одним на�
бором вимог, а проходити акредита�
цію, як передумову надання дипломів
здобувачам освіти, — за іншими. Такий
стан можна цілком класифікувати як
такий, що суперечить логіці розвитку
освіти в Україні, не послідовній пол�
ітиці держави у сфері вищої освіти.
Адже відсутнє сприяння сталому роз�
витку суспільства шляхом підготовки
конкурентоспроможного людського
капіталу та створення умов для освіти
протягом життя; державній підтримці
підготовки фахівців з вищою освітою
для пріоритетних галузей економічної
діяльності, напрямів фундаментальних
і прикладних наукових досліджень, на�
уково�педагогічної, мистецької та пе�
дагогічної діяльності; державній
підтримці освітньої, наукової, науко�
во�технічної, мистецької та інновацій�
ної діяльності університетів, академій,
інститутів, коледжів [2]. Подібного
висновку доходе і Кашперський О.,
який одну з головних проблем у сфері
ліцензування визначає небажанням
суб'єктів ліцензування виконувати в
повному обсязі передбачені законо�
давством положення. Органи виконав�
чої влади, здійснюючи ліцензійне про�
вадження, перекручують ліцензійні
умови, встановлюють власні вимоги
або ж не виконують умов, визначених
законом [5, с. 116].

На неможливість забезпечення
рівності при отриманні ліцензії суб�
'єктами господарювання незалежно
від організаційно�правової форми чи
форми власності наголошував В. Бах�

рушин. Щодо університетів застосовується інструмент
ліцензування для обмеження конкуренції. Дотримання
норм очевидно стає неможливим, якщо орган ліцензу�
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Рис. 1. Вимоги ліцензійних умов до суб'єкта господарювання

Джерело: складено автором.
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Рис. 2. Схема послідовності дії процедури видачі ліцензії
на провадження освітньої діяльності

Джерело: складено автором.
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вання, одночасно, виконує функції засновника більшої
частини суб'єктів ліцензування [4].

Аналіз вимог щодо ліцензування освітньої діяльності
та акредитації 2017 р. та 2018 р. [3], показав значне по�
силення вимог як до груп викладачів, що були задіяні
(акредитація) або планують залучатися (ліцензування)
в забезпеченні навчального процесу. Зокрема розшире�
но та набув уточнення перелік видів і результатів про�
фесійної діяльності особи за спеціальністю, який зас�
тосовується до визнання кваліфікації, відповідної спец�
іальності. З'явилися часові обмеження щодо прийняття
окремих критеріїв, зокрема публікацій у виданнях, що
індексуються у міжнародних базах даних тощо.

Набули розвитку кількісні обмеження щодо кадро�
вого складу, який прив'язано новими ліцензійними умо�
вами до кількості здобувачів освіти за спеціальністю, ос�
вітньою програмою. Узагальнивши ці зміни, зроблено вис�
новок про спонукання регулюючого органу сфери освіти
збалансувати кількісне співвідношення науково�педаго�
гічного складу, що працює за спеціальністю та здобувачів
освіти за цією ж спеціальністю. Причому навчальним зак�
ладам потрібно або збільшувати чисельність викладаць�
кого складу із відповідністю зазначеним критеріям або
зменшувати кількість здобувачів освіти. Швидко змінити
жоден компонент кількісно або якісно практично не мож�
ливо. В межах одного населеного пункту залучити до ро�
боти в навчальних закладах на основні місця роботи од�
ночасно співробітників немає звідки. Іти шляхом скоро�
чення студентського контингенту через відмову від
прийому до навчального закладу — поставити під загро�
зу існування закладу освіти в цілому як через скорочен�
ня контрактного набору, що виступає джерелом фінан�
сування закладу освіти, так і через низьку загальну
кількість студентського контингенту в закладі освіти.

Окремо необхідно виділити обмеження стосовно
врахування науково�педагогічного працівника до забез�
печення кадрових вимог за різними спеціальностями.
Такі зміни вмістилися у появі нових інституціональних
одиниць та вимог до них. Ними є "групи забезпечення"
освітніх програм в межах спеціальності, "проектні гру�
пи", "керівник проектної групи" тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Узагальнивши умови ліцензування та акредитації ос�

вітньої діяльності в динаміці їх змін необхідно відзна�
чити загальне посилення вимог до складових забезпе�
чення такої діяльності. Найбільш впливові зміни стосу�
валися комплексу вимог до кадрового складу навчаль�
них закладів. Враховуючи плинність подій державного
регулювання та контролю — ліцензування та акреди�
тації реформи в окремих випадках унеможливлюють
планомірність розвитку закладу освіти і присвоєння ква�
ліфікацій здобувачам. Такий стан суперечить Законам,
що регламентують умови державного регулювання видів
господарської діяльності, зокрема ліцензування зак�
ладів вищої освіти.

Аналіз практичних механізмів розвитку умов ліцен�
зування в контексті реформування галузі освіти пока�
зав, що не тривалий час не впроваджувало діяльність На�
ціональне агентство із забезпечення якості вищої осві�
ти, тому потребує подальшого дослідження розвиток
умов ліцензування при сформованості і дієвості всіх ре�
гулюючих та контролюючих інституцій в Україні.
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