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постановка проблеми. Сьогодні в Україні освіта 
визнана одним з головних чинників зростання якості 
людського капіталу. Вона формує середовище спри-
ятливе для розвитку інноваційності та є запорукою 
динамічного розвитку економіки і суспільства в 
цілому. Тому, регулювання освітньої сфери з метою 
підвищення ефективності виконання освітою пере-
лічених завдань, її реформування у відповідності до 
актуальних світових тенденцій є одним з найважли-
віших завдань держави на сучасному етапі розвитку.

Широке коло питань щодо державного регулю-
вання системи вищої освіти досить ретельно дослі-
джено, проте питанням регулювання неформальної 
освіти та її значенню в національній системі освіти 
приділяється значно менше уваги. Разом з тим, слід 
зазначити, що удосконалення системи державного 
регулювання визнання результатів неформального 
професійного навчання в Україні підвищить її соці-
ально-економічний розвиток.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням функціонування системи вищої освіти 
України присвячені праці таких українських вче-
них як В. Андрущенко, Л. Антошкіна, І. Каленюк, 
О. Левченко, Е. Лібанова, А. Музиченкоа, Д. Пли-

нокос [1], Н. Ушенко, Л. Федулова та ін. Питанням 
державного регулювання освітньої галузі приділяли 
пильну увагу В. Бех [2], В. Огаренко, В. Філіпова, 
Л. Цимбал [3] та інші.

постановка завдання. Мета статті полягає в дослі-
дженні теоретико-методичних аспектів регулювання 
вищої освіти та удосконаленні державного регулю-
вання розвитку неформальної освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необ-
хідність регулювання розвитку неформальної освіти 
зумовлена тим, що на формування висококваліфіко-
ваного працівника, якому притаманні високий рівень 
знань та навичок, прагнення розвитку та самореаліза-
ції, креативне мислення тощо, впливає не тільки фор-
мальна освіта, але й у великій мірі неформальна освіта.

Неформальна освіта – це будь-яка організована 
освітня діяльність поза встановленою формаль-
ною системою. Вона, як правило, організовується 
у вигляді короткострокових курсів, майстер-класів, 
семінарів тощо. Неформальна освіта найчастіше веде 
до отримання кваліфікацій, які не визнаються в сис-
темі формальної освіти або зовсім не присвоюються.

Щодо інформальної освіти, то зазначається, що 
не є цілеспрямованим навчанням, яке має місце в 
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контекстах повсякденного життя в родині, на роботі, 
під час відпочинку, і в суспільній діяльності.

Розширення можливостей усіх осіб, які навча-
ються, завдяки знанням, здобутим під час навчання, 
є невід’ємною передумовою для ефективної діяль-
ності в умовах швидких економічних і технологічних 
змін, і спонукає їх до оволодівання більш високими 
і відповідними навичками, підвищує рівень зайня-
тості, продуктивності та економічного зростання.

Держава як основний суб’єкт формування люд-
ського капіталу, за допомогою державного механізму 
управління освітою, а саме засобів, важелів, стиму-
лів та методів, впливає на освітянську сферу з метою 
розвитку людського капіталу.

Система державного регулювання національної 
системи вищої освіти України є складною, та має 
в своєму полі діяльності багато питань, проте, є не 
завжди ефективною: лишається низка невирішених 
проблем.

Сукупність методів і засобів систематичного та 
науково обґрунтованого впливу на освітню сферу 
складає методику державного регулювання [1, с. 
389-398]. Методи, за допомогою яких держава впли-
ває на функціонування освітньої сфери різняться за 
формою впливу та засобами.

Методи прямого впливу безпосередньої діють 
на функціонування суб’єктів освітньої діяльності 
(пряме бюджетне фінансування, державне замов-
лення, ліцензування, акредитація, освітні стан-
дарти, тощо). Методи опосередкованого впливу регу-
люють поведінку суб’єктів освітньої діяльності через 
створення таких економічних умов, що спонукають 
їх діяти у визначеному державою напрямі (оподатку-
вання, кредитування, політика використання трудо-
вих ресурсів, тощо).

В залежності від засобів впливу методи держав-
ного регулювання освітньої галузі поділяються на 
такі:

1) правові – встановлення законодавчих актів, що 
регулюють поведінку суб’єктів освітньої діяльності 
(Конституція України, Закон України «Про освіту», 
Закон України «Про вищу освіту»);

2) адміністративні – реалізація виконавчої влади 
держави (ліцензування, акредитація, встановлення 
освітніх стандартів тощо);

3) економічні – створення економічних умов, що 
спонукають до тієї чи іншої поведінки, необхідної 
для реалізації цілей держави;

4) донорські – заохочення благодійності, меценат-
ства, фандрайзингу, отримання грантів тощо;

5) морально-етичні – забезпечення підвищення 
якості освітніх послуг, заходи патріотичного і гро-
мадського виховання, моральне заохочення.

Змістом державного впливу на освіту в сучасних 
умовах стають: прогнозування і планування, орга-
нізаційна функція, регулювання діяльності, тобто 
встановлення меж допустимості і заборон і контроль. 
Тобто, можна виділити наступні функції державного 
регулювання освітньої сфери:

– планування – розробка конкретних програм;
– організація – визначення організаційно-пра-

вового, кадрового, фінансового забезпечення вико-
нання поставлених завдань;

– видача розпоряджень – видача наказів, розпо-
ряджень, приписів;

– координація – гармонізація всіх дій;
– контроль – аналіз відповідності результатів 

запланованим показникам.
До основних напрямів регуляторної діяльності 

держави відносять:

– встановлення правил та процедур, що регла-
ментують діяльність суб’єктів освітньої діяльності;

– встановлення дозвільної системи, правил та 
процедур виходу на ринок освітніх послуг та виходу 
з нього (отримання ліцензій, акредитація спеціаль-
ностей, державне замовлення на підготовку фахів-
ців, тощо); 

– контроль за якістю послуг;
– регулювання використання трудових ресурсів 

та кадрової політики;
– встановлення адміністративної відповідаль-

ності за порушення чинного законодавства [2, с. 5-7]. 
Формування та удосконалення системи держав-

ного регулювання освітньої галузі має враховувати, 
що поступово освіта перетворюється з соціальної 
функції держави на економічну діяльність вищих 
навчальних закладів, а освітні послуги стають рин-
ковим продуктом, що реалізується на ринку послуг 
України.

Для підвищення ефективності функціонування 
національної системи освіти необхідно запрова-
дження регулятивного механізму, який ґрунтується 
на принципах цілісності, стратегічної спрямованості, 
випереджуючого розвитку, участі місцевої громад-
ськості, оптимального поєднання централізації та 
децентралізації тощо. Такий механізм має поєдну-
вати ринковий механізм і державне регулювання  
[3, c. 45-51].

Удосконалення організаційних засад функціону-
вання системи освіти передбачає оптимізацію адмі-
ністративно-правового механізму, розширення участі 
суспільства в управлінні, подальший розвиток акаде-
мічних свобод і автономії вузів, розвиток освітнього 
менеджменту зі збереженням державного впливу і 
державної підтримки в різних формах.

Розвиток освіти в Україні значною мірою 
пов'язаний з такими важливими проблемами, як 
відповідність ринків освітніх послуг і праці, вико-
ристання ресурсів неформальної та інформальної 
освіти через визнання попереднього навчання, роз-
виток дистанційних форм освіти, тощо. Для реаліза-
ції напрямків розвитку освіти необхідно сформувати 
ефективну систему регулювання освіти в Україні.

Сьогодні, коли система освіти являє собою склад-
ний соціально-економічний комплекс, який включає 
значні фінансові та людські ресурси, багато що зале-
жить не тільки від інвестування в неї, а і, не меншою 
мірою, від рівня управлінського впливу на структури 
цієї системи, від якості регулювання.

В сучасному світі пріоритети та принципи будь-
якої діяльності зазнають докорінних змін. Серед 
особливостей сучасного етапу розвитку державного 
регулювання освіти можна назвати:

– перехід від прямого впливу до непрямого;
– зростання значення таких функцій, як стиму-

лювання, прогнозування, фінансово-кредитна під-
тримка, інформаційне обслуговування;

– звуження кола безпосередньо керованих 
об'єктів;

– заміна оперативно-розпорядчого методу норма-
тивним як більш ефективним; 

– зміна співвідношення централізації і децентра-
лізації в регулюванні.

Що стосується питання визнання результа-
тів неформального навчання, то вони в певній мірі 
регламентується законами України «Про професій-
ний розвиток працівників» та «Про зайнятість насе-
лення». Проте суттєвим недоліком є те, що в полі 
дії зазначених законів тільки робітничі професії. 
Зважаючи на трансформацію структури зайнятості 
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в умовах постіндустріальної економіки в бік збіль-
шення частки кваліфікованих робітників зайнятих у 
сфері послуг, саме ним першочергово необхідно звер-
нути увагу.

Нерозуміння особливостей неформальної освіти 
та її впливу на розвиток окремої особистості, сус-
пільства і економіки в цілому виникає через недо-
статню увагу з боку держави до вивчення проблем 
освіти дорослих як складової концепції освіти про-
тягом життя. На державному рівні не затверджені 
концепції та програми, несформована система моні-
торингу освіти дорослих в Україні.

Національна система освіти України не визнає 
документів про результати навчання, отриманих під 
час неформального навчання. У той же час, досвід 
більшості країн Європейського Союзу доводить, що 
визнання може застосовуватись в системі вищої 
освіти та в приватному секторі.

Тобто, механізм для визнання, сертифікації 
та акредитації всіх видів формальної, неформаль-
ної та інформальної освіти для розвинених країн є 
невід'ємною частиною забезпечення безперервного 
навчання. У деяких країнах, неформальне навчання 
має високе положення поряд з системою формальної 
освіти. Це знаходить своє відображення в основних 
законодавчих актах і державних політиках.

Слід зазначити, що не всі форми визнання нефор-
мального та інформального навчання призводять до 
присвоєння кваліфікації. Процес оцінки, який веде 
до визнання, може відбуватися в двох основних фор-
мах:

1. Формативні підходи до оцінки не націлені на 
формальну сертифікацію результатів навчання, але 
забезпечують зворотний зв'язок з процесом навчання 
або навчальної діяльністю, вказуючи на сильні і 
слабкі сторони і є основою для самовдосконалення 
або вдосконалення в рамках тієї чи іншої організа-
ції. Формативна оцінка виконує важливу роль у бага-
тьох ситуаціях - від керівництва і консультування до 
управління персоналом на підприємствах.

2. Сумативні підходи до оцінки і визнання прямо 
націлені на формалізацію і сертифікацію результатів 
навчання, а також пов'язані та інтегровані з устано-
вами та органами, уповноваженими надавати квалі-
фікації.

Як формативна, так і сумативна оцінка важливі 
при визнанні навчання різних ступенів формаліза-
ції. Проте, для визнання, що веде до сертифікації, 
важлива саме сумативна оцінка. Її процес повинен 
враховувати національні стандарти і бути придат-
ним для використання національними органами, що 
надають кваліфікації.

Тому необхідно, щоб використання сумативних 
підходів для визнання неформальної та інформальної 
освіти було тісно пов'язано або, по можливості, інте-
гровано з національними системами кваліфікацій. 
Цей зв'язок може приймати різні форми, серед яких 
особливо важлива - швидка розробка професійних 
стандартів та національних кваліфікаційних рамок.

Для України нагальною проблемою і завданням 
для якнайшвидшого вирішення є формування куль-
тури споживання послуг в сфері неформальної освіти, 
як складової формування світогляду «освіта протя-
гом життя». Адже переважання формальної освіти 
до сих пір присутнє. Сформована культура спожи-
вання послуг неформальної освіти одночасно спри-
ятиме і підвищенню якості життя, і розширенню 
ролі громадських організацій в суспільстві, і легіти-
мізації неформальної освіти. Для формування такої 
культури в українському суспільстві слід працювати 

над розвитком трьох аспектів, які варто визначити 
як системні зміни в сфері освіти: функціональні та 
інституційні. 

До функціональних аспектів відносяться: доступ-
ність провайдерів послуг неформальної освіти, прозо-
рість їх діяльності, їх рівність.

Інституційні аспекти включають: визначення 
стейкхолдерів; розробка та затвердження національ-
ної кваліфікаційної рамки; національні стандарти 
результатів навчання тощо.

Системні зміни мають бути націлені на удоскона-
лення існуючого та розробку нового законодавства, 
яке б чітко визначало місце неформальної та інфор-
мальної освіти в національній системі освіти; роз-
робку та впровадження дієвого механізму взаємодії 
освіти різних ступенів формалізації – формальної, 
неформальної та інформальної; державну підтримку 
і сприяння розвитку інституцій сектору неформаль-
ної освіти.

Першим кроком в питанні державного визнання 
нових форми і методів освіти в Україні став Проект 
Закону про внесення змін до деяких законів Укра-
їни (щодо визнання неформальної освіти) [5], був 
розглянутий на засіданні Верховної Ради України та 
направлений на доопрацювання. В цьому документі 
вперше в законодавчо-правовому полі України вини-
кає поняття неформальної освіти. 

Важливим питанням є те, наскільки неформальна 
та інформальна освіта сприймається і затверджу-
ється в якості нормального шляху отримання сер-
тифіката або кваліфікації. За допомогою інтеграції 
неформального та інформального навчання з націо-
нальною системою кваліфікацій стають більш про-
зорими правовий статус, регламентація, залучення 
зацікавлених сторін і фінансування визнання [4]. 
Це зумовлює необхідність удосконалення системи 
визнання результатів неформального та інформаль-
ного навчання в Україні, яка має поєднувати дер-
жавне та ринкове регулювання (рис. 1).

Отже, організаційно-економічний механізм визна-
ння неформальної та інформальної освіти передбачає 
два напрямки державного регулювання: організацій-
ний та адміністративний.

Організаційний напрямок включає в себе ство-
рення методичного забезпечення, що передбачає роз-
робку та періодичне оновлення Міністерством освіти 
і науки спільно з Інститутом професійних кваліфіка-
цій, всеукраїнських професійних асоціацій та інших 
громадських об’єднань методичних рекомендацій 
щодо встановлення критеріїв, способів та засобів оці-
нювання результатів неформального та інформаль-
ного навчання. Найближчим часом Міністерством 
освіти і науки України та кваліфікаційними цен-
трами мають бути розроблені і затверджені стандарти 
оцінювання за професіями (кваліфікаціями) з метою 
визнання результатів неформального професійного 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

Адміністративний напрямок передбачає законо-
давче затвердження права людей вільно обирати та 
самостійно визначати власну траєкторію одержання 
освіти, а також сприяння диверсифікації форм про-
фесійної освіти інструментами фінансово-кредитної 
та соціальної політик.

Зазначені заходи дозволять Україні отримати 
переваги від використання ресурсу неформальної 
освіти:

1) розвиток системи освіти: розширення доступу 
до освіти та підвищення її ефективності, підвищення 
академічної мобільності, розширення діапазону 
результатів та умов навчання;
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2) економічний розвиток: підвищення якості люд-
ського капіталу, забезпечення потреб інноваційно 
орієнтованої економіки, підвищення рівня життя, 
підвищення гнучкості ринку праці;

3) технологічний розвиток: збільшення технічних 
знань та компетенцій, розвиток форм навчання на 
робочому місці;

4) соціальний розвиток: розширення можливос-
тей соціально незахищених верств населення та осіб 
з обмеженими можливостями.

Основними стратегічними пріоритетами держав-
ного регулювання розвитку неформальної освіти в 
Україні мають стати:

– визнання понять формальної, неформальної та 
інформальної освіти в якості правової категорії;

– визначення напрямів, принципів та пріорите-
тів державної політики щодо неформальної освіти;

– прийняття законодавчо-нормативних доку-
ментів, що стосуються застосування соціального 
партнерства та його мотивації в питаннях розвитку 
неформальної освіти;

– створення системи моніторингу розвитку 
неформальної освіти в Україні;

– забезпечення високого рівня прогнозування та 
контролю неформального сектору освіти. 

Зважаючи на те, що останнім часом спостерігається 
досить очевидна тенденція усвідомлення в усьому 
світі та українському суспільстві взаємозв'язку між 
освітою, якістю освіти, отриманими компетенціями 
і якістю життя, першочерговим завданням держави 
має стати державне регулювання розбудови та функ-
ціонування системи визнання неформальної освіти 
як складової національної системи освіти.

Висновки з проведеного дослідження. В Україні 
сформовані передумови для визнання неформаль-
ної освіти, проте необхідна державна підтримка і 
регулювання на законодавчому та інституціональ-
ному рівнях цих процесів. Підвищення доступ-
ності та якості вищої освіти, буде все більше задо-
вольняти потреби тих, хто бажає навчатись. У свою 
чергу, це призведе до того, що національна еконо-

міка буде спиратись на якісний людський капітал.
Дослідження та удосконалення комплексу мето-

дів і засобів державного впливу на процеси визнання 
результатів неформального навчання як ключового 
чинника розвитку неформальної освіти дозволить 
ефективніше використовувати цей ресурс для модер-
нізації національної системи освіти та прискорення 
соціально-економічного розвитку України. 

Подальші дослідження мають бути націлені на 
формування напрямів удосконалення державного 
регулювання визнання неформальної та інформаль-
ної освіти, розробку організаційно-економічних 
важелів впливу на визнання неформальної освіти, 
удосконалення законодавчо-нормативного регулю-
вання процесів розвитку неформальної освіти, роз-
робку та впровадження системи державного моніто-
рингу розвитку неформальної освіти в Україні.
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неформальної та інформальної освіти
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