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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості функціонування коледжів 

державної і комунальної форм власності у світлі законодавчих 
змін регулювання освіти в Україні. Визначено: місце коледжів у 
системі освіти України; основні види господарської діяльності 
коледжів; принципи ведення діяльності. Обґрунтовано доціль-
ність проведення економічного аналізу господарської діяль-
ності та представлено основні завдання аналізу для коледжів.

Ключові слова: вищий освітній заклад, коледж, бюджетна 
установа, економічний аналіз, ринок освітніх послуг.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности функционирования 

колледжей государственной и коммунальной форм собствен-
ности в свете законодательных изменений регулирования 
образования в Украине. Определены: место колледжей в си-
стеме образования Украины; основные виды хозяйственной 
деятельности колледжей; принципы ведения деятельности. 
Обоснована целесообразность проведения экономического 
анализа хозяйственной деятельности и представлены основ-
ные задачи анализа для колледжей.

Ключевые слова: высшее образовательное учреждение, 
колледж, бюджетное учреждение, экономический анализ, ры-
нок образовательных услуг.

ANNOTATION
The article examines the problem of the state and munici-

pal property colleges’ actual operating features according to the 
changes in the Ukrainians education legislative base. The article 
identifies: the place of colleges in the education system of Ukraine; 
the main types of colleges activities; the principles of activities. The 
necessity of economic analysis conduction at colleges is ground-
ed. The main tasks of analysis are highlighted.

Keywords: higher educational institute, college, public institu-
tions, economic analysis, educational services market.

Постановка проблеми. Аналіз господарської 
діяльності широко використовується комерцій-
ними підприємствами та організаціями з метою 
забезпечення їх прибутковості і стратегічного 
розвитку. Проте для неприбуткових установ, 
якими є коледжі державної і комунальної форм 
власності, питання аналізу не є нагальним че-
рез високу регламентованість використання до-
ходів загального і спеціального фондів, направ-
лену на виконання кошторисів. 

Зважаючи на розвиток ринкових відносин 
в Україні, коледжі державної та комунальної 
форм власності є суб’єктами ринку освітніх 
послуг; на їх діяльність покладено виконання 
двох важливих функцій: здійснення позитивно-
го соціально-економічного ефекту на економіку 
країни через підготовку кваліфікованих кадрів 

і забезпечення власної конкурентоспроможнос-
ті. На виконання другого завдання коледжами 
здійснюється господарська діяльність, що є 
ширшою за безпосереднє надання освітніх по-
слуг. Отримання позитивного ефекту від діяль-
ності у вигляді надходжень спеціального фон-
ду установи сприяє оптимізації господарських 
процесів. Із метою раціонального й ефективно-
го використання всіх видів бюджетних надхо-
джень коледжів необхідним є проведення еко-
номічного аналізу установи, предметом якого 
виступає їх господарська діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика проведення аналізу діяльності 
бюджетних організацій ґрунтовно досліджуєть-
ся у працях таких науковців, як С.В. Свірко, 
І.О. Кондратюк, А.П. Заросило [10; 11]. Вче-
ними представлено загальний алгоритм прове-
дення аналізу бюджетних організацій, надано 
характеристику основних економічних показ-
ників, проте особливості економічного аналізу 
коледжів не є достатньо дослідженими.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Законодавче реформування 
освітньої діяльності в Україні ставить перед 
вищими навчальними закладами нові вимоги, 
тому глибокого дослідження потребують аналі-
тичні процедури аналізу господарської діяль-
ності коледжів для забезпечення їх функціону-
вання у стратегічній перспективі.

Мета статті полягає у дослідженні ролі ко-
леджів державної і комунальної форм власності 
в економіці Україні, представленні характерис-
тики видів їх господарської діяльності та визна-
ченні засобів її оптимізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою гармонізації входження України у єв-
ропейський простір зазнає змін широкий спектр 
сфер діяльності, серед яких і освіта. Реформи в 
галузі освіти проводяться з метою забезпечен-
ня академічної та професійної мобільності та 
навчання осіб протягом життя, що передбачає 
узгодження рамок освітніх кваліфікацій Укра-
їни та Європейського Союзу. Вагомим кроком 
до визначеної мети стало прийняття Верхо-
вною Радою Закону України «Про вищу освіту» Б
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1 липня 2014 р. Змін зазнав і Закон України 
«Про освіту», прийнятий у 1991 р. 

Так, внесення редакційних змін сьогодні ви-
значає рівні освіти таким чином: дошкільна 
освіта; початкова загальна освіта; базова загаль-
на середня освіта; повна загальна середня освіта; 
професійно-технічна освіта; вища освіта [5].

Своєю чергою, освітньо-кваліфікаційні рівні 
та ступені класифікуються так: кваліфікова-
ний робітник; молодший спеціаліст; молодший 
бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; 
доктор наук [5].

Надання освітніх послуг здійснюється на-
вчальними закладами, до інфраструктури яких 
належать коледжі. Коледж – це галузевий ви-
щий навчальний заклад або структурний під-
розділ університету, академії чи інституту, що 
провадить освітню діяльність, пов’язану зі здо-
буттям ступенів молодшого бакалавра та/або 
бакалавра, проводить прикладні наукові дослі-
дження. Коледж також має право здійснювати 
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста [4].

Коледж, що утворюється у формі державної 
або комунальної установи, працює на засадах 
неприбутковості.

Важливо, що відповідно до оновленого за-
конодавства, освітньо-кваліфікаційний рівень 
(ОКР) молодшого спеціаліста віднесено до про-
фесійно-технічної освіти, а не до вищої. Проте 
коледжі мають право завершити підготовку вже 
набраних студентів за даним ОКР. Останній на-
бір абітурієнтів за ОКР молодшого спеціаліста 
проводиться в 2016 р. Також Законом України 
«Про вищу освіту» [4] визначено, що коледжі 
мають право продовжити освітню діяльність із 
підготовки фахівців освітньо-професійного сту-
пеня молодшого бакалавра за умови отримання 
відповідної ліцензії. Перша ліцензія строком 
на п’ять років може бути видана на освітню 
діяльність щодо підготовки фахівців освітньо-
професійного ступеня молодшого бакалавра без 
вимоги щодо необхідності підготовки фахівців 
освітнього ступеня бакалавра. Але ті коледжі, 
які протягом п’яти років строку дії даної ліцен-
зії не отримають ліцензію на підготовку освіт-
нього ступеня бакалавра, будуть віднесені до 
системи професійно-технічної освіти.

До внесення змін у законодавство, що регу-
лює вищу освіту в Україні, коледжі було від-
несено до вищих навчальних закладів ІІ рівня 
акредитації. У сучасних умовах їх номінальна 
кількість поступово зменшується (на 35,5% у 
2014 р. порівняно з 1990 р.), адже із проголо-
шенням незалежності України більшим попи-
том почали користуватися університеті та інсти-
тути. Але, незважаючи на скорочення кількості 
коледжів, технікумів, училищ, їх питома вага 
у структурі ВНЗ України станом на 2015 р. зна-
чна – 59%; питома вага ж коледжів – 33,3%; 
коледжів державної та комунальної форм влас-
ності – 28% [9]. Співвідношення коледжів дер-
жавної та комунальної власності у структурі 

ВНЗ України за останні п’ять років представ-
лено на рис. 1.

 
Рис. 1. Співвідношення коледжів державної  

і комунальної форм власності  
у структурі ВНЗ України [9]

Станом на 2015 р. в Україні налічується 
218 коледжів, їх кількість має тенденцію до ско-
рочення (порівняно із 2011 р. – на 20 одиниць). 
При цьому найбільша питома вага припадає на 
державну і комунальну власність (рис. 2).

 
Рис. 2. Співвідношення форми власності  

коледжів України в 2015 р. [9]

Основними споживачами освітніх послуг ко-
леджів є особи, що отримали базову загальну се-
редню освіту. Відсоток випущених учнів ІІ сту-
пеня, що продовжили навчання у коледжах 
державної і комунальної форм власності, ко-
ливається у межах 10,4–12,3% (2011–2014 рр. 
відповідно) [9]. При цьому кількість студентів 
державних коледжів становить близько 50% у 
2011–2014 рр. Співвідношення кількості наяв-
них, прийнятих і випущених студентів між за-
гальною кількістю ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 
і безпосередньо державними і комунальними 
коледжами представлено на рис. 3.

 

Рис. 3. Співвідношення кількості наявних, 
прийнятих і випущених студентів між загальною 

кількістю ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації і коледжами 
державної і комунальної форм власності [2; 9]
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Коледжі державної і комунальної форм влас-
ності утримуються за рахунок державного та 
місцевих бюджетів і є бюджетними установами. 
Для забезпечення свого безперебійного функці-
онування коледжами здійснюється господар-
ська діяльність. Відповідно до чинного законо-
давства України, під господарською діяльністю 
слід розуміти діяльність суб'єктів господарю-
вання у сфері суспільного виробництва, спрямо-
вана на виготовлення та реалізацію продукції, 
виконання робіт чи надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність [3].

Виокремлення коледжів як суб’єктів госпо-
дарювання виходить із характеристики останніх 
відповідно до Господарського кодексу України. 
Так, суб'єктами господарювання визнаються 
учасники господарських відносин, які здійсню-
ють господарську діяльність, реалізуючи госпо-
дарську компетенцію (сукупність господарських 
прав та обов'язків), мають відокремлене майно і 
несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями 
в межах цього майна, крім випадків, передбаче-
них законодавством [3].

Отже, коледжі є суб’єктами господарювання 
у сфері суспільного відтворення, основним видом 
їх діяльності є освітні послуги, які з позиції еко-
номічної теорії трактуються як суспільні блага. 
У цьому випадку особливість освітньої послуги 
полягає в тому, що її споживання для індивіда є 
певним благом, яке виявляється в нагромаджен-
ні знань, засвоєнні нової інформації, формуванні 
нових компетенцій. Таким чином, освіта як сус-
пільне благо має бути доступна кожній людині, 
яка прагне і здатна навчатися і через навчання 
забезпечувати власний розвиток [1, с. 253].

Коледжі є повноцінними гравцями на 
ринку освітніх послуг, їх функціонування 
взаємопов’язане з основними категоріями дано-
го ринку. Так, теоретико-методологічною осно-
вою класичного ринкового підходу до дослі-
дження ринку освітніх послуг є теорія ринкової 
економіки, в якій ринок – це сфера обміну, ме-
ханізм купівлі-продажу, взаємодії покупців і 
продавців. Основними категоріями ринку освіт-
ніх послуг на основі класичних ринкових кате-
горій є [8, с. 242–246]: 

– попит як форма вираження потреб індиві-
дів і суспільства в освітніх послугах; 

– пропозиція як обсяг освітніх послуг, що 
продукуються і надаються суб’єктами освітньо-
го процесу;

– ціна у вигляді плати за надану послугу, 
освітню програму, набуті знання, уміння, нави-
чки тощо; 

– товар – знання та вміння, сформовані за 
допомогою освітньої послуги, освітньої програ-
ми, освітнього продукту, що мають не тільки 
вартість, але й споживчу вартість [6];

– конкуренція – формуванню конкурентно-
го середовища в освітній галузі сприяли проце-
си роздержавлення, приватизації і комерціалі-
зації; у результаті утворилася значна кількість 
різноманітних форм господарювання, що разом 

із механізмом вільного ціноутворення є класич-
ними необхідними інституціями для ринку і 
створюють середовище для розвитку конкурен-
ції [7, с. 96].

З огляду на функціонуванні коледжів у рин-
ковому середовищі, набуває актуальності дослі-
дження їх діяльності. Ефективне господарюван-
ня сприяє підвищенню якості робіт і послуг і, 
як наслідок посиленню конкурентних позицій.

Із метою ведення господарської діяльності 
за коледжами закріплюються будівлі, споруди, 
машини, механізми, обладнання, транспортні 
засоби, засоби зв’язку та інше майно, вартість 
якого відображено в бухгалтерському балансі. 
Діяльність коледжів як суб’єктів господарю-
вання є ширшою за безпосереднє надання освіт-
ніх послуг і включає таке: 

– надання освітніх послуг – довузівська під-
готовка; за рівнем повної загальної середньої 
освіти; професійно-технічна освіта; вища освіта; 
підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

– здача в оренду – будівель та споруд (на-
вчальні аудиторії, корпуси; приміщення гурто-
житку, їдальні); обладнання; 

– здійснення науково-дослідних робіт (по-
слуг) – за договорами з підприємствами, уста-
новами, організаціями і фізичними особами;

– організація роботи навчально-методичних 
майстерень, цехів.

Управління коледжами здійснюється на 
основі принципу автономії і самоврядування, 
що передбачає: 

– формування штату установи;
– визначення форм навчання та видів орга-

нізації освітнього процесу;
– надання додаткових освітніх послуг;
– самостійна розробка та впровадження 

власних програм навчально-методичної та на-
вчально-виробничої діяльності;

– створення, відповідно до чинного законо-
давства України, структурних підрозділів, від-
ділень, філій, навчальних, методичних центрів, 
кабінетів, лабораторій, майстерень;

– здійснення видавничої діяльності;
– проведення спільної діяльності з іншими 

навчальними закладами, підприємствами, уста-
новами та організаціями;

– визначення матеріальних мотиваційних 
механізмів працівників.

Господарська діяльність коледжів як бю-
джетних установ направлена на ефективне ви-
користання бюджетних коштів. У коледжах 
створюються загальний і спеціальний фонди. 
Загальний фонд – на підготовку фахівців у меж-
ах державного замовлення. Спеціальний фонд 
може формуватися за рахунок: коштів, отри-
маних як плата за навчання; доходів від здачі 
в оренду приміщень, обладнання; безоплатних 
та благодійних внесків юридичних і фізичних 
осіб, у тому числі з інших держав; надходжень 
за виконання робіт за договорами з підприєм-
ствами, установами, організаціями і фізичними 
особами; доходів від реалізації продукції на-
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вчально-виробничих майстерень; інших доходів 
згідно із законодавством. Кошти, отримані за 
освітні послуги, не оподатковуються і залиша-
ються в розпорядженні коледжів для забезпе-
чення подальшої статутної діяльності.

Із метою забезпечення виконання кошторисів, 
раціонального використання державних коштів 
та забезпечення функціонування у довгостроковій 
перспективі для коледжів необхідним є викорис-
тання аналітичного інструментарію дослідження 
та прогнозування його діяльності. Це забезпечу-
ється проведенням економічного аналізу.

Економічний аналіз передбачає комплексне 
всебічне дослідження діяльності установи на 
основі використання широкого спектру джерел 
інформації (облікової, статистичної, фінансо-
вої, оперативної, зовнішніх джерел). Крім того, 
аналіз дає змогу виокремити деякі аспекти еко-
номічної роботи установи з метою виміру впли-
ву факторів на її результати. Підсумки еконо-
мічного аналізу є інформаційною базою для 
прийняття управлінських рішень.

Предметом економічного аналізу коледжів 
державної і комунальної форм власності ви-
ступає їх господарська діяльність, що включає 
весь комплекс діяльності в області виробництва 
і реалізації робіт і послуг, використання мате-
ріальних, фінансових і трудових ресурсів, на-
уково-технічного прогресу. Варто підкреслити, 
що процеси господарської діяльності коледжів 
та її кінцеві результати формуються під впли-
вом об’єктивних зовнішніх чинників (дії осно-
вних економічних законів: попиту і пропозиції, 
вартості тощо). 

Виокремлення господарської діяльності ко-
леджів як предмету економічного аналізу спря-
моване на подальше дослідження поточного 
стану та перспектив розвитку методики про-
ведення аналізу. Вдосконалення методичних 
підходів та інструментарію сприяє оптимізації 
діяльності коледжів, що є актуальним завдан-
нями економічного аналізу. Детальний перелік 
завдань аналізу господарської діяльності коле-
джів представлено на рис. 4.

Завдання економічного аналізу 
господарської діяльності коледжів

Формування альтернативних 
проектів для управлінських рішень

Формування інформаційної бази 
для прийняття управлінських 

Оцінка впливу факторів на 
економічні показники

Оцінка виконання планів і 
дотримання нормативів

Пошук резервів на всіх стадіях 
господарської діяльності

Обгрунтування економічної 
ефективності використання 

ресурсів

Наукове обґрунтування планування 
і аналізу економічних показників

Оцінка конкурентних позицій 
установи

Рис. 4. Основні завдання економічного аналізу 
господарської діяльності коледжів державної  

і комунальної форм власності

Виконання представлених на рис. 3 завдань 
забезпечить підвищення ефективності господар-
ської діяльності коледжів. На фоні загального 
підвищення ефективності позитивних змін за-
знають такі головні аспекти функціонування, 

як: використання фінансових і матеріальних 
ресурсів; удосконалення мотиваційних механіз-
мів; удосконалення навчальних програм за на-
прямами підготовки. Таким чином, ефективна 
господарська діяльність коледжів є однією із 
запорук розвитку людського капіталу в країні. 

Висновки. Внесення змін до законодавчих 
актів, що регулюють питання освіти в України, 
значною мірою змінює порядок надання освітніх 
послуг закладами І–ІІ рівнів акредитації. До пе-
реліку даних закладів віднесено коледжі – освіт-
ні заклади, що сьогодні здійснюють підготовку 
фахівців за ОКР «молодший спеціаліст», але з 
2016 р. коледжі мають забезпечувати здобуттям 
ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра. 
Підготовка коледжами висококваліфікованих 
фахівців сприяє розвитку людського капіталу в 
Україні, а залучення випускників шкіл, що здо-
були базову загальну середню освіту, на скоро-
чений термін навчання сприяє прискоренню ви-
вільнення трудових ресурсів в економіку.

За таких умов важливості набуває забезпе-
чення безперебійного функціонування коледжів 
у довгостроковій перспективі. Головним інстру-
ментом досягнення даної мети є проведення еко-
номічного аналізу, що передбачає комплексне 
всебічне дослідження діяльності установи на 
основі використання широкого спектру джерел 
інформації; за результатами дослідження пе-
редбачається формування альтернативних про-
ектів розвитку для прийняття управлінських 
рішень. Предметом дослідження при проведен-
ні аналізу є безпосередня господарська діяль-
ність коледжів, що включає: надання освітніх 
послуг; здачу в оренду та обладнання; здійснен-
ня науково-дослідних робіт (послуг) за догово-
рами з підприємствами, установами, організа-
ціями і фізичними особами; організацію роботи 
навчально-методичних майстерень, цехів.
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