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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заклади вищої освіти в Україні слугують основни-

ми центрами підготовки фахівців для практичної діяль-
ності в різноманітних областях економіки та соціальної
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сфери суспільства. Тому від якості підготовленості пер-
соналу буде залежати нормальне функціонування усіх
інститутів суспільства та формування соціальної держа-
ви. Для того, щоб готувати висококваліфікованих пра-
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цівників, потрібно здійснювати цю підготовку у відпо-
відності до визначених правил та стандартів, до-
тримання яких дозволить досягати високого рівня підго-
товки спеціалістів, тому що дані норми та стандарти
встановлюються у відповідності до соціально-еконо-
мічної ситуації нашої держави, яка існує нині та у су-
часному суспільстві.

Зазначимо, що стосується державної політики, то
вона направлена на виконання завдань держави в об-
ласті освіти, на основі чого й будується освітня систе-
ма. Однією з основних складових такої політики є за-
безпечення єдиної позиції в основних питаннях освіти в
цілому у державі, а також в поєднанні їх з регіональни-
ми (демографічними, національними) умовами разом зі
здійсненням розвитку приватних структур освіти.

Важливим моментом щодо виконання задач дер-
жавними органами в області вищої та післявузівської
освіти є контроль якості освітніх послуг. Для цього у
державі розроблені та встановлені державні освітні
стандарти вищої освіти, акредитація закладів вищої
освіти, а також ліцензування освітньої діяльності. Усі ці
поняття тісно пов'язані з законодавчими громадянськи-
ми нормами, які становлять основу діяльності закладів
вищої освіти.

Враховуючи вищесказане, слід відмітити, що саме
еволюційний поступовий рух до зрозумілих досяжних
цілей, які включають в себе й національні традиції, а
також всебічне вивчення міжнародного досвіду, зможе
привести до системності та логічності усіх процесів в
освітньому просторі. Одночасно дане просування повин-
не бути постійним, якщо відбуваються зміни, то реакція
на них повинна бути своєчасною, тому що суспільство,
яке розвивається досить динамічно, постійно потребує
нових знань, навиків та умінь. Новітня передова техно-
логія, методика або система, буде актуальна тільки сьо-
годні, а вже завтра вона стає застарілою, неактуальною
та недопустимою, що веде в результаті до явної або
скритої корупції.

Майже у всіх пострадянських державах та в Україні
на сьогоднішній день формально створені процеси та
процедури забезпечення освітніх послуг та контролю
якості, що будувалися в умовах адміністративного управ-
ління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання якості вищої освіти стають однією із
найбільш актуальних проблем сучасної української си-
стеми освіти. Серед дослідників, які займаються вивчен-
ням різних напрямів, засобів та способів розвитку якості
освіти у процесі реформування вищої школи у нашій
державі, можна виділити С. Домбровську, В. Цвєткова,
В. Горбатенко, Є. Краснякова, Б. Чижевського та ін.

Так, С. Домбровська вказує, що досягнення висо-
кої якості освіти є одним із важливих напрямів у рефор-
муванні системи вищої освіти України [3, c. 150]. А ди-
ректор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров
акцентує увагу на тому, що на сьогоднішній день відбу-
ваються якісні зміни у системі вищої освіти України.
Окрім цього, він вказує на ряд ключових пріоритетних
задач Міністерства освіти та науки, серед яких виді-
ляється розробка стандартів вищої освіти та напрацю-

вання методичних та практичних рекомендацій закла-
дами вищої освіти для створення системи внутрішнього
забезпечення якості [8, c. 125].

Однак на сьогодні немає досліджень, які присвя-
чені комплексній оцінці проблем досягнення якості
освіти, що виникають в процесі реформування вищої
освіти.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є комплексне вивчення проблем якості

освіти в системі вищої освіти України, а також визна-
чення можливих шляхів їх вирішення.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У нашій державі для оцінки якості освіти ство-
рені окремі структурні підрозділи міністерства осві-
ти та науки й державна інспекція закладів вищої ос-
віти, в обов'язки яких входять наступні функції: мо-
ніторинг, ліцензування, акредитація (самого закла-
ду вищої освіти в цілому, та окремо по освітнім спец-
іальностям), рейтингування, державна атестація ви-
пускників та інспектування даних закладів. Всі заз-
начені процедури прописані в законі України про
Вищу освіту [5, c. 7].

На сьогодні в Україні відсутня культура реалі-
зації потреб та прав усіх учасників освітнього про-
цесу у поєднанні із застарілими принципами адміні-
стрування освітньої системи, що приводить до нега-
тивних явищ:

— спостерігається відсутність мотивації у студентів,
викладачів, працедавців, державних та недержавних
організацій до підвищення якості освіти;

— основою національної системи забезпечення
якості є застаріла система цінностей, тому при прове-
денні моніторингу розвитку системи освіти вона не
відповідає цілям підвищення якості;

— європейська система забезпечення якості в по-
вному та послідовному розумінні відсутня, заклади
вищої освіти частково реалізують її у вигляді процедур
моніторингу якості, проводячи дослідження для усіх
закладів по однаковим критеріям без урахування їх
різнотипності [4, c. 125];

— система, яка направлена на забезпечення якості,
працює не на просування учасників сфери вищої осві-
ти для її ефективного досягнення, а контролює, давить
та наказує тих, хто не відповідає встановленим крите-
ріям;

— для забезпечення якості існуючі процедури не є
прозорими, як для учасників, так і для зовнішніх спос-
терігачів, тобто суспільства, промисловості, міжнарод-
них експертів, а також не відсутній зв'язок між контро-
лем якості та прийняттям рішень;

— існує велика кількість органів, що контролюють
якість освіти, а також їх непогодженість, та наявність
досить багатьох процедур оцінки якості призводять до
знецінення даних процедур та мотивації закладів вищої
освіти до повноцінної участі в такому процесі;

— інформація про освітні процеси, що подається
закладами вищої освіти у різних звітах, здебільшого пе-
ренасичена та швидко старіє, а статистична природа не
відображає реальний стан якості вищої освіти;
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— оскільки держава фінансую усіх учасників си-
стеми забезпечення якості, то вони є залежними від
неї, тому їх діяльність не викликає достатньої дові-
ри;

— самостійність закладів вищої освіти знаходить-
ся на досить низькому рівні, бо управління вищою осві-
тою здійснюється централізованою адміністративно-
командною системою;

— відсутні важелі впливу основних зацікавлених
осіб на національну систему забезпечення якості [6, c.
48—50].

Зазначені фактори сигналізують про необхідність
до проведення змін. Тому створення довготривалої
повноцінної системи забезпечення якості вищої осві-
ти шляхом еволюційних змін є на сьогодні основною
метою українського суспільства. Потрібні суттєві
структурні перетворення, при цьому участь суспіль-
ства в забезпеченні якості освіти обов'язкова [7, c.
10].

Вважаємо за потрібне визначити конкретні задачі в
залежності від таких довготривалих цілей, а саме:

— визначити поняття якості та національної кон-
цепції забезпечення якості освіти в контексті нашої дер-
жави;

— сформувати систему цінностей у вищій освіті
відповідно до сучасних європейських практик, яка буде
направлена на забезпечення ефективності освіти в умо-
вах вільного ринку на основі трикутника знань "освіта-
дослідження-інновації";

— працювати над підвищенням мотивації зацікав-
лених осіб в системі вищої освіти;

— здійснювати поступовий та паралельний перехід
від бюрократичних принципів до прозорих процедур
забезпечення якості при участі зацікавлених осіб [1, c.
16—17].

На сьогодні ми бачимо відсутність дієвих механізмів
забезпечення якості освіти, яка, у свою чергу, призво-
дить до низького результату розвитку та удосконален-
ня всього механізму вищої освіти. Окрім цього, таке по-
ложення справ погіршується також небажанням грома-
дян діяти, що впливає на розвиток корупції. Неоднора-
зові опитування суспільної думки, звіти правоохорон-
них органів, відгуки працівників та студентів свідчать про
наявність системної корупції на усіх рівнях системи
вищої освіти в нашій державі.

Виходом із такої ситуації може стати саме культура
якості у вигляді накопиченого досвіду взаємодії су-
спільства та самої освітньої системи. Для того, щоб
здійснити перший крок у цьому напрямі потрібне потуж-
не інформаційне поле. Оскільки споживачі освітнього
продукту формують свої вимоги, то вони повинні воло-
діти доступною інформацією для формування критеріїв
якості освіти. Для цього потрібні зрозумілі та відкриті
для суспільства процедури забезпечення якості освіт-
нього процесу.

Незалежно від того, як будуть змінюватися проце-
си та механізми, сталим залишиться один момент: мо-
лоді юнаки та дівчата, які кожного року приходять до
закладу вищої освіти, вимагають якісної освіти.

Однак на сьогодні досить мала кількість закладів
вищої освіти в Україні готова до незалежного оціню-
вання професійним суспільством. Таке оцінювання по-

винне супроводжуватися також реальною можливістю
самих закладів. Саме при цьому відправною точкою
може стати ідея автономності та самоуправління на-
вчальних закладів. Окрім цього така ідея означає
підтримку споживача, котрий сам вибирає виконавця
освітніх послуг та виносить вердикт ефективності діяль-
ності конкретного закладу вищої освіти. Якщо говори-
ти фактично, то держава буде фінансувати не бюджетні
структури, а послуги визначеного рівня [2, c. 151—152].

Одним із важливих моментів є те, що з 1 липня
2018 року Міністерство освіти та науки буде проводити
ліцензування освітньої діяльності закладів вищої осві-
ти виключно через Єдину державну електронну базу з
питань освіти. Справи будуть регіструватися в порядку
поступлення до Міністерства відповідно до електронної
черги. Цей відхід дозволить значно полегшити та при-
скорити проведення ліцензування, зменшити затрати та
усунути корупційні ризики. А перехід від паперової фор-
ми до електронної дозволить закладам вищої освіти
адаптуватися до нового формату.

Заклад вищої освіти буде самостійно вносити
інформацію про кадрове та матеріально-технічне за-
безпечення до ЄДБО. Встановлені строки, зокрема
кадрову інформацію, потрібно буде оновлювати кожен
навчальний рік до 1 березня, а дані про матеріально-
технічне забезпечення до 31 грудня або на протязі
трьох місяців після зміни інформації. Проте взагалі
заклад має право у випадку необхідності обновляти
дані на протязі року.

При цьому логічний круг, що включає реальний су-
спільний інтерес, повинен мати такі вимоги, як високий
рівень освітніх послуг, високий попит, збільшення абіту-
рієнтів, обдарованих студентів, кращих випускників,
працедавців, які зацікавлені в таких кадрах.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що
визначення сучасного змісту поняття "якість освіти" су-
проводжується глобалізаційними процесами, що супро-
воджуються переходом від індустріальних до іннова-
ційно-інформаційних технологій.

При вироблені концепції осмислення проблеми
підвищення якості вищої освіти в Україні, потрібно
включити в неї такі моменти:

1) становлення нової модернізаційної філософії
стандартів вищої освіти;

2) створення системи моніторингу якості освіти;
3) удосконалення критеріїв та процедур забезпечен-

ня якості суб'єктів освітнього процесу;
4) адаптацію до вітчизняних основ та існуючих мо-

делей рейтингування закладів вищої освіти;
5) удосконалення традиційних засобів забезпечен-

ня якості освіти.
На основі наведених принципів слід розробити осно-

ви для практичного удосконалення забезпечення висо-
кої якості української вищої освіти, що будуть включа-
ти в себе наступні основні напрямки: розроблення та
впровадження систем менеджменту якості відповідно до
вимог міжнародних стандартів, створення незалежних
агентств оцінювання якості освіти, забезпечення тісно-
го зв'язку вищої освіти з науковими дослідженнями,
забезпечення повної автономії закладів вищої освіти,
при умові збереження кращих традицій фундаменталь-
ності української освіти.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВИСНОВКИ
Таким чином, система вищої освіти в Україні сьо-

годні характеризується достатньою відкритістю та
гнучкістю по відношенню до процесу змін, які спос-
терігаються у розвитку вищої школі країни. Однак, не
дивлячись на це, є досить багато невирішених про-
блем досягнення якості освіти. У зв'язку з цим, роз-
робляючи шляхи оптимізації та якості освіти, необхі-
дно активно опиратися на позитивні приклади євро-
пейського досвіду, але враховувати принципи демок-
ратизації та гуманізації сучасного суспільства нашої
держави.

Якість освіти завжди залишається пріоритетним
напрямом при реформування системи освіти. Це мож-
ливо пояснити тим, що для процесу освіти важливо
не виробництво, а надання послуг, разом з цим інфор-
мація та знання виступають як основний ресурс ви-
робництва.

Говорячи про перспективи подальших досліджень,
зазначимо, що досягнення якості освіти здебільшого
залежить від процесу акредитації та моніторингу послуг,
які надають вітчизняні заклади вищої освіти. У зв'язку
з цим, існує необхідність вивчення та розкриття питань,
які пов'язані з цими процесами.

Окрім цього, для перспективи досліджень підвищен-
ня якості вищої освіти важливо розглядати також рей-
тингову систему оцінювання вищого навчального за-
кладу.
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