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З огляду на динамічність суспільних, економічних, глобалізаційних процесів вища школа потребує 

постійного оновлення та змін, ефективність яких залежить від державної політики й системи 
управління галузі. На державне регулювання освітянської діяльності ВНЗ має місце вплив чимало 
різноманітних чинників. Якість державного управління освітянською діяльністю ВНЗ забезпечується 
комплексом чинників, які у поєднанні створюють сприятливі умови для гармонійного розвитку. Тобто 
до питання державного управління потрібно підходити системно і в тих країнах, де таке поєднання в 
галузі вищої освіти вдається забезпечити, досягають належного успіху.  

На державне управління освітянською діяльністю вагомий вплив справляють чинники середовища. 
Вони багатоаспектні, та в узагальненому вигляді їх можна поділити на зовнішні і внутрішні. До 
чинників зовнішнього середовища можна віднести соціальні, економічні, політичні, ціннісно-ментальні, 
однак вирішальну роль відіграє стан економіки держави. Вплив зовнішнього середовища обумовлений 
також факторами глобалізації, переходом до інформаційного суспільства, демократизацією суспільних 
процесів і для освітньої сфери визначається показниками академічної мобільності, міжнародного 
співробітництва, часткою освітнього ринку, яким володіє дана освітня система, присутністю в інтернет-
просторі. Чинники внутрішнього середовища ґрунтуються на системі управління вищим навчальним 
закладом і знаходять свій прояв через результативність управлінської діяльності. 

В узагальненому вигляді можна виділити такий перелік чинників, що впливають на розвиток та 
державне регулювання діяльності ВНЗ України: демографічні, економічні, політичні, мотиваційні, 
міжнародні, чинники внутрішнього середовища і ризики діяльності[1]. 

В Україні демографічним чинникам за проявом впливу на становлення і розвиток вищої школи 

належить ключове місце. Вони можуть сприяти, а можуть загрожувати означеним процесам, через що 

демографічні чинники доцільно розглядати у поєднанні з ризиками діяльності. Якщо розглядати прояв 

демографічних чинників, то за нормальних умов повинна прослідковуватись наближена до лінійної 

залежність між демографічною ситуацією в Україні й контингентом студентів, оскільки основна частка 

абітурієнтів  - це випускники середніх шкіл. Беручи за основу статистичні дані нами побудована 

регресійна модель, що відображає залежність контингенту студентів від демографічної ситуації в 

Україні. На основі проведених розрахунків одержано лінійне рівняння регресії, яке дозволяє робити 

прогнозні розрахунки: 

% 9106,99 249,63y x   , 

де х – кількість населення, у – кількість студентів. 

 

Однак на систему вищої школи справляють вплив інші чинники, які перебувають у тісному 
взаємозв’язку з демографічними. Вагомий вплив на діяльність закладів вищої освіти в Україні 
справляють економічні чинники. Зростання економіки країни сприяє створенню нових робочих місць, 
появі нових професій, а отже ставить нові завдання перед вищою школою в плані підготовки фахівців, 
затребуваних на ринку праці. Варто зазначити, що з поглибленням кризових явищ в економіці роль 
державного сектору в забезпеченні освітньої галузі зростає. Тісну залежність рівня витрат на освіту 
від стану економічного розвитку держави підтверджують статистичні спостереження. 

Важлива роль в системі державного управління освітянською діяльністю ВНЗ відведена 
мотиваційним чинникам. На загальному фоні скорочення контингенту студентів, загострення 
конкурентної боротьби в системі вищої школи якісний склад викладацького складу покращується. 

В результаті вивчення позитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду провідних освітніх систем 

виявлені притаманні їм характеристики: підготовка фахівців здійснюється за попередньо розробленим 

і узгодженим на рівні країни планом з метою забезпечення промислового росту та уникнення 

неузгодженості на ринку праці; основні акценти робляться на якісні характеристики освітнього 

процесу; перспективний розвиток вищої школи передбачає синтез вищої освіти, науки і виробництва, 

результатом якого стало створення технопарків; університети наділені й користуються реальною 

автономією,  найбільш потужні дослідницькі університети отримують державні інвестиції[2]. 
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