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Прагнення студентської молоді до всього нового, її 
оперативне сприйняття трансформацій у суспільстві, від-
критість до нових знань, з одного боку, і початкове усвідом-
лення покладених на неї суспільством надій і обов'язків, з 
іншого боку, визначають специфіку структури і динаміку 
ціннісних орієнтацій студентства. Звичайно, нинішня ситу-
ація в Україні ускладнюється реформуванням не лише 
політичного і економічного улаштування країни, а й рефор-
муванням самої системи освіти. Але важливо, щоб студе-
нти (і в процесі навчання, і після закінчення ВНЗ) викорис-
товували отримані знання для реалізації своїх творчих 
потенцій; щоб це були не просто дипломовані люди з до-
кументально підтвердженим статусом бакалавра, спеціа-
ліста чи магістра, а особистості, що вміють приймати вла-
сні рішення, відповідальні за свої вчинки і здатні чітко орі-
єнтуватися у світі духовних цінностей. Випускники вищої 
школи повинні володіти професійними знаннями, відрізня-
тися толерантністю, мобільністю, відповідати основним 
вимогам етики ділового спілкування. 

Водночас, молоді люди повинні пам'ятати, що шлях до 
елітарності є непростим і тернистим. Вони мають усвідом-
лювати, що входити до складу еліти – це не тільки влада й 
посади, а найперше, обов'язок і велика відповідальність 
перед нацією. До числа еліти зараховують тих, хто, окрім 
особистих і сімейних цілей, працює заради майбутнього 

держави і нації; тих, хто окрім економічних, соціальних і 
політичних, виконує ще й важливі соціокультурні функції. 
Адже в будь-якій державі на еліту покладаються завдання 
формулювати і реалізовувати національну ідею, форму-
вати культурне середовище, пропонувати стратегічні цілі 
розвитку країни. Культурність, чесність, професіоналізм і 
патріотизм – обов'язкові якості, що мають стати невід'єм-
ною складовою у вихованні молодого покоління, а отже, і 
невід'ємною складовою поняття "еліта". 
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ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ГОЛОВНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розглянуто розвиток освіти в умовах трансформації українського суспільства. Проаналізовано чинни-
ки, котрі визначають перспективи розвитку освітньої системи України на вітчизняному та європейському ринку 
міжнародних освітніх послуг. Визначено фактори, що впливають на підвищення конкурентноздатності освіти, при-
ділено увагу європейським стандартам якості освіти та проблемам української освітньої системи в досягненні цих 
стандартів. Визначено завдання для підвищення якості освітніх послуг як головної умови конкурентоспроможності 
вітчизняної системи вищої освіти. 

The article considers the education development in the conditions of Ukrainian society’s transformation.  The factors which deter-
mine prospects of the Ukraine educational system development at the native market and the European market of international educa-
tional services are analyzed.  The author determines the factors which influence an increase of education’s competitive ability. The arti-
cle pays attention to the European standards of education’s equality and to the problems of the Ukrainian educational system in 
achievement of these standards. It defines the tasks for upgrading of education’s services quality as a main condition of competitive 
ability of the native higher education system. 
 

Актуальність проблеми. В умовах переходу до демо-
кратії гостро постала проблема модернізації всіх сфер 
життя українського суспільства. Очевидною є потреба для 
суспільства зміни освітньої парадигми та освітніх орієнти-
рів, адже освіта відіграє вирішальну роль у розбудові дер-
жави. Освіта є життєво важливою функцією, ключовим 
сектором та умовою існування суспільства. Функцією у 
тому сенсі, що освіта формує особистість в усій її багато-
вимірності, а не просто дає знання і професію. Звідси – 
провідна, пріоритетна роль освіти, знання, особливо нау-
кового, а не лише знання загальноінтелектуального у жит-
ті особистості і соціуму. ХХІ століття оголошено ЮНЕСКО 
"століттям освіти". Історичний досвід свідчить, що досягти 
бажаного соціального, економічного прогресу не може 
жодна держава, де наука і освіта розвиваються за "залиш-
ковим принципом" фінансування, де освітні програми є 
справою не першорядною. Високорозвиненими і демокра-
тичними нині є лише ті країни, де фінансування освіти є 
пріоритетною справою держави і суспільства, а освітні 
проблеми і технології займають домінуючі позиції в полі-
тиці урядів. Освіта у багатьох випадках є вирішальним 
фактором не лише звичайного соціально-економічного, 
політичного суперництва між державами. Освіта – це ду-
ховність, система цінностей, яку можна вдало і цілеспря-
мовано нав'язати великій кількості людей. Освіта – необ-
хідна умова підготовки молоді до життя, її соціалізації, 
залучення до духовних надбань людства. Вона – базис 
формування нового покоління, пріоритетом для якого є 
цінності демократії і громадянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. Піднята нами проблема 
знайшла своє широке відображення у багатьох сучасних 
українських дослідників. Питання сучасного стану освіти 
в Україні та перспективи її розвитку досліджують 
А. Алексюк, І. Бех, О. Гребельник, М. Дробноход, І. Зя-
зюн, Б. Клименко, Т. Красікова, В. Кремень, О. Сухомлин-
ська, Т. Усатенко, Ю. Шумилов та інші. Аналіз та механіз-
ми розв'язання наявних у освітній сфері проблем на су-
часному етапі подають нормативно-правові документи, 
постанови уряду та інші законодавчі акти, що регулюють 
розвиток освітньої галузі. Широко висвітлюється дана 
проблема в сучасній Україні засобами масової інформації, 
оскільки питання вищої освіти останніми роками все біль-
ше привертає увагу громадськості. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою нашого дослідження є аналіз розвитку освіти в 
умовах відходу від радянської освітньої парадигми на ос-
нові напрацьованих за останні роки нормативно-правових 
документів, що регламентують освітню галузь та на при-
кладі діяльності сучасних українських вишів. Ставиться 
завдання виявити чинники, котрі визначають перспективи 
освітньої системи України на вітчизняному та європейсь-
кому ринку міжнародних освітніх послуг, а також визначи-
ти фактори, що впливають на підвищення конкурентноз-
датності освіти та завдання для підвищення якості освітніх 
послуг в Україні як таких, що безпосередньо забезпечують 
конкурентоспроможність системи вищої освіти. 
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Основна частина. Розвиток освіти в новітній Україні 
відбувається  суголосно з сучасними європейськими куль-
турно-освітніми процесами. Свідченням цього є прийняття 
Верховною Радою України Концепції Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу, схваленої Законом України 
21 листопада 2002 року [1, с. 40–45]. Напрацювання но-
рмативно-правової бази для функціонування вітчизняної 
освітньої системи, а отже для її реформування було і за-
лишається в останні роки надзвичайно актуальним за-
вданням державної освітньої політики. Першим в незалеж-
ній Україні національно зорієнтованим та обов'язковим 
освітянським документом стала Державна національна 
програма "Освіта". Україна ХХІ ст.", прийнята у грудні 
1992 року на Першому з'їзді педагогічних працівників. Ця 
програма задекларувала основні принципи освітньої полі-
тики, зазначила домінантні ідейно-світоглядні основи осві-
тньої системи [2]. Наслідком впровадження програми стала 
постанова Колегії Міністерства освіти (1995 р.), в якій конс-
татується, що освіта в Україні має розвиватися на принци-
пах права, демократії, гуманізму, а українознавство визна-
чається і методологією освіти, основою її гуманізації, і окре-
мим предметом, у парадигмі якого українська молодь пі-
знає все багатоманіття сенсів історичного буття нації. 

Наступним етапом формування освітнього законодав-
ства України став Закон України "Про вищу освіту", прийн-
ятий 17 січня 2002 р. та Національна доктрина розвитку 
освіти, затверджена Указом Президента України 17 квітня 
2002 р. Ці документи визначили подальший курс рефор-
мування вищої освіти в Україні, мету і пріоритети її розвит-
ку, національний характер освіти і виховання, стратегію 
мовної освіти, інші важливі питання освітньої політики 
держави. Від реалізації Національної доктрини очікували-
ся такі результати: перехід до нового типу гуманістично-
інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню 
інтелектуального, культурного, духовно-морального поте-
нціалу особистості та суспільства; потужні позитивні зміни 
у системі матеріального виробництва та духовного відро-
дження, структурі політичних відносин, побуті і культурі; 
зростання самостійності і самодостатності особистості, її 
творчої активності, що зміцнить демократичні основи гро-
мадянського суспільства і прискорить його розвиток; акти-
візації процесів самоідентифікації особистості, підвищення 
її громадянського авторитету, а також статусу громадяни-
на України у міжнародному соціокультурному середовищі; 
конкурентоспроможності української освіти в європейсь-
кому та світовому освітньому просторі, захищеності і мобі-
льності українського фахівця на ринку праці тощо [1, c. 71]. 
На жаль, вісім років по тому ми не можемо твердити, що 
досягли значних результатів, на які сподівалися. Так, є 
певні досягнення, але вони поки що не вирішують тих 
проблем, які накопичились у суспільстві і державі. Дійсно, 
освітнє середовище України прийняло стратегію руху до 
європейських цінностей, зокрема через вступ до Всесвіт-
ньої торгівельної організації та приєднання до Болонсько-
го процессу. Основні напрями реформування системи 
вищої освіти в Україні визначені реалізацією положень 
Болонської декларації, основна мета якої – створення 
єдиного європейського освітнього простору до 2010 року 
та підвищення міжнародної конкурентоздатності європей-
ської системи вищої освіти. [1, с. 113–119]. 

Глобальний ринок освітніх послуг на теперішній час 
становить понад 2,5 трильйона доларів США і має стійку 
тенденцію до розширення. Лібералізація торгівлі освітніми 
послугами перетворює їх на важливу складову світової 
економіки. Університети розглядаються як важливі су-
б'єкти національної конкурентноздатності. Стратегії роз-
витку "університетського сектору" стають базовими еле-
ментами національних політик економічного розвитку. 

Українське суспільство в останні десятиріччя орієнту-
ється на позитивні зміни, а отже потребує нових освітніх 
орієнтирів, котрі базуються на розумінні, що вища освіта 
перетворюється на глобальне підприємство. Такий підхід 

призвів до формулювання нової стратегічної мети вищої 
школи, яка включає в себе побудову конкурентноздатної 
економіки, заснованої на знаннях, підвищення якості за-
йнятості населення та зміцнення соціальної єдності суспі-
льства. Саме така стратегічна мета визначила основні цілі 
Болонського процесу, а саме: побудова Європейського 
простору вищої освіти – "Європи знань" – як умови розви-
тку мобільності громадян з можливістю працевлаштуван-
ня; посилення міжнародної конкурентноздатності як націо-
нальних, так і Європейської систем вищої освіти; змагання 
з іншими системами вищої освіти за студентів, вплив на 
світовому ринку освіти, кошти й престиж; формування й 
зміцнення інтелектуального, культурного, соціального й 
науково-технічного потенціалу; досягнення сумісності сис-
тем вищої освіти; зростання ролі університетів у розвитку 
національних та Європейських культурних цінностей. 

У Комюніке "Створення загальноєвропейського прос-
тору вищої освіти", яке було підписане на конференції 
Міністрів, відповідальних за вищу освіту, у Берліні 19 ве-
ресня 2003 р., визначено, що якість вищої освіти лежить в 
основі розвитку загальноєвропейського простору вищої 
освіти. Відтак міністри зобов'язуються підтримувати пода-
льший розвиток системи забезпечення якості на рівні ву-
зів, на національному і загальноєвропейському рівнях. 
Вони також підкреслюють необхідність розвитку загальних 
критеріїв і методологій із забезпечення якості. Міністри 
також підкреслюють, що, відповідно до принципу інститу-
ційної автономії, основна відповідальність за забезпечен-
ня якості лежить на кожному з вузів, що є основою для 
реальної підзвітності академічної системи в рамках націо-
нальної системи якості. Міністри дійшли згоди, що націо-
нальні системи із забезпечення якості повинні в собі міс-
тити, по-перше, визначення обов'язків органів і установ, 
які беруть участь у забезпеченні якості. По-друге, оціню-
вання програм і вузів, яке охоплює внутрішню і зовнішню 
оцінку, з урахуванням участі студентів і публікації резуль-
татів. По-третє, систему акредитації та атестації ВНЗ. 
І, нарешті, міжнародне партнерство, співробітництво і 
створення мережі з контролю за якістю освіти. 

Саме моніторинг якості національної системи освіти 
визнано Радою Європи головним завданням, що передує 
створенню єдиного європейського освітнього простору до 
2010 року. Якість навчання в університетах визначається 
на основі двох базових ознак: ефективності політики зара-
хування у студенти та успіхів випускників університетів. На 
ринку освітніх послуг це призводить до стратифікації ви-
щих навчальних закладів, виділення групи елітних універ-
ситетів та формування ієрархічного ринку освіти. 

Оцінка якості повинна базуватися не на тривалості чи 
змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, які 
опанували випускники – важливий не процес, а результат. 
Загальна тенденція у сфері забезпечення якості полягає у 
створенні й розвитку спеціальних посередницьких органі-
зацій і агентств з контролю за якістю й ефективністю всієї 
діяльності вищих навчальних закладів. Передача повно-
важень з контролю за якістю неурядовим організаціям у 
системі взаємин між урядами й вузами дає ряд переваг. 
Уряди звільняються від прямої відповідальності за оцінку 
діяльності вузів і їхній розвиток. Вузи одержують можли-
вість апелювати до уряду у випадку їхньої незгоди з ре-
зультатами роботи агентства. Крім того, у багатьох випад-
ках, висновки агентств мають рекомендаційний характер. 
Таким чином, агентства формально не зазіхають на само-
стійність вузів, хоча їхні висновки мають велике значення 
для міністерств освіти при прийнятті рішень відносно кон-
кретних вузів. Цікавим прикладом щодо цього є Австрія, 
де інформація про результати перевірки вищих навчаль-
них закладів незалежними експертами залишається кон-
фіденційною: доводиться тільки до керівництва вузу й не 
підлягає розголосу. Нарешті, агентства як неурядові орга-
нізації, мають можливість діяти більш гнучко й оператив-
но, виконувати функції консалтингових структур, залучати 
й акумулювати позабюджетні кошти, а також запрошувати 
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зовнішніх, у тому числі, закордонних експертів. Таким чи-
ном, існування агентств вносить у систему керування ву-
зами стримування й противаги, здатні забезпечити як 
ефективний контроль якості, так і збереження академічної 
свободи вузів і розвиток самоврядування. 

Розробка змісту курсів у західних країнах традиційно 
залишається прерогативою самих університетів і, як пра-
вило, не регламентується ніякими загальнодержавними 
стандартами. Останнім часом тенденція до свободи від 
державної опіки в розробці курсів зросла. Водночас поси-
люється контроль якості курсів у рамках національних і 
міжнародних науково-освітніх співтовариств, чому сприяє 
інтернаціоналізація й Болонський процес. 

Важливу роль у забезпеченні якості відіграють також 
рейтинги вищих навчальних закладів, що складаються, як 
правило, неурядовими організаціями. В основу Болонської 
моделі було покладено англосаксонську модель вищої 
освіти. Це пояснюється найвищим академічним рейтингом 
вишів США та Великої Британії. Для побудови рейтингу 
використовуються чотири основні критерії: 

1. Для оцінки якості освіти застосовується такий крите-
рій, як кількість випускників університету, що одержали 
Нобелівську премію (10% ваги в загальній оцінці). 

2. Якість факультетів – кількість співробітників універ-
ситету, що одержали Нобелівську премію (20%) і ступінь 
цитування наукових досліджень у різних областях (20%). 

3. Наукові результати – число статей у журналах 
Nature й Scіence (20%) і число наукових статей, що згаду-
ються в індексі цитування SCIE (20%). 

4. Розмір університету – співвідношення академіч-
них досягнень із масштабами вищого навчального 
закладу (10 %). 

Характеристика основних чинників розвитку проблем-
ної ситуації в Україні виявляє наступні тенденції. В Україні 
контингент студентів у 2009/2010 навчальному році налі-
чує майже 2,6 млн. осіб. Більшість з них народилася 
у 1988–1992 роках. Через десять років до вищих навча-
льних закладів будуть вступати абітурієнти генерації 
1997–2001 років, коли народжуваність була удвічі меншою. 
Отже, в недалекій перспективі постане проблема безробіт-
тя викладачів вишів і зменшення їх кількості. Перед україн-
ськими освітянами стоїть завдання виробити план дій на 
стратегічну перспективу, здійснити кроки щодо реалізації 
накреслених за останні роки програм, які є життєвими і 
справді необхідними суспільству. Проблема якості освіти в 
Україні нині має особливо важливе ідеологічне, соціальне, 
економічне й технічне значення. Сьогодні мають бути реа-
лізовані пріоритети, а саме: можливість здобуття якісної 
вищої освіти кожною людиною, незалежно від її економіч-
ного становища, віку, статі, місця проживання; відповідність 
вітчизняної освіти світовим стандартам та вимогам; забез-
печення підтримки навчання молоді у найбільш авторитет-
них закладах не лише в Україні, а й у світі; надання знань, 
навичок чи професійних компетенцій, необхідних для від-
повідальних громадян, які знають свої права й обов'язки і 
здатні до успішної економічної діяльності. 

Сьогодні важливо визначити відповідні завдання в 
контексті проведення економічних реформ. Концепція 
економічних реформ передбачає такі основні принципи: 
орієнтація освітніх послуг на споживача; визначення ви-
мог споживача до освітніх послуг; підвищення автономії 
навчальних закладів [4]. 

На сьогодні, в Україні до європейських вимог адап-
товано новий перелік галузей знань і напрямів, за яки-
ми в Україні здійснюється підготовка фахівців за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Починаючи з 
2007/2008 навчального року підготовка бакалаврів у 
вищих навчальних закладах здійснюється за 48 галузя-
ми та 141 напрямом (до цього підготовка здійснювала-
ся за 17 галузями, 77 напрямами і 586 спеціальностя-
ми). У стадії розробки перебуває новий перелік спеціа-

льностей з підготовки магістрів. Здійснюються організа-
ційні заходи із запровадження "Додатку до диплома" 
європейського зразка (Diploma Supplement). 

Перший етап запровадження системи кредитно-
модульного навчання в українських вишах пройшов 
досить успішно. У 2006/2007 навчальному році у вищих 
навчальних закладах України III–IV рівнів акредитації на 
всіх програмах підготовки фахівців першого (бакалаврат) і 
другого (магістратура) циклів запроваджено Європейську 
кредитно-трансферну систему (ECTS). Це дозволяє здійс-
нювати трансфер (переведення) студентів з одного вищо-
го навчального закладу в інший (включаючи і закордон-
ні ВНЗ) та накопичувати студентами кредити ECTS, які 
визнаватимуться при подальшому навчанні в будь-якому 
європейському ВНЗ. 

Студенти отримали інформацію щодо структури кур-
сів, послідовності вивчення навчальних модулів та поряд-
ку їх оцінювання викладачами. Це дало більші можливості 
щодо вибору навчальних курсів та індивідуальних програм 
здобуття вищої освіти. Самостійна робота стала більш 
скоординованою, збільшився час безпосереднього спілку-
вання з викладачами. Кафедри поліпшили інформаційно-
методичне забезпечення, створюють електронні підручни-
ки, комп'ютерні програми, програми самоконтролю, тощо. 

Однак, у цілому, формування ринку освітніх послуг в 
Україні відбувається, на жаль, дещо сповільненими тем-
пами. Найбільшою проблемою української системи освіти 
на міжнародному ринку освітніх послуг є її незадовільна 
якість. У квітні 2010 р. на підсумковій колегії МОН України 
"Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 
2009 та основні завдання на 2010 рік" було зазначено, що 
Україна – одна з не багатьох європейських держав, яка 
реалізує формалізовану, інтуїтивну технологію визначен-
ня потреби у фахівцях за радянським принципом: від до-
сягнутого більше. За реаліями співвідношення ринку осві-
тніх послуг і ринку праці можна вважати, що за кількісними 
показниками мережа наших університетів уже досягла 
критичного максимуму. А перехід цієї кількості в якість 
затягнувся. Тому на часі говорити про оптимізацію і впо-
рядкування цієї мережі [4]. 

Визначальним напрямом розвитку системи вищої осві-
ти України задля підвищення її конкурентноздатності є 
інтеграція у європейський освітній простір у руслі виконан-
ня вимог Болонського процесу. У ході інтеграції українсь-
кої системи освіти до європейського освітнього простору 
перед нею постає ряд проблем. Серед них, психолого-
дидактична некомпетентність більшості викладачів вищої 
школи. Перехід на кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу потребує забезпечення відповідності 
"вартості" кредиту обсягу і складності учбового матеріалу 
та визначення педагогічного навантаження в умовах фун-
кціонування кредитно-модульної системи. Нерозв'язаними 
на даний час проблемами є зв'язок вищої школи з ринком 
праці, практика студентів у реаліях ринкової економіки, 
розмежування академічної й професійної спрямованості 
вищої освіти в Україні, приведення освітніх кваліфікацій-
них ступенів України до стандартів Європейського союзу. 
Складнощі у вирішенні цих проблем зумовлені причинами 
соціального та психологічного характеру. Серед соціаль-
них причин, на нашу думку, найголовніші такі: 

1. Зацікавленість переважної більшості ректорів ВНЗ у 
збереженні існуючого стану. 

2. Технологічна та інформаційно-просвітницька неза-
безпеченість переходу до європейських стандартів освіти. 

Психологічні причини не менш прозаїчні, а саме: 
1. Звичка і готовність населення використовувати 

усталені схеми відносин між споживачами та вироб-
никами освітніх послуг (хабарі, знайомства тощо). 

2. Несприйняття значною частиною професорсь-
ко-викладацького складу інноваційних методів і тех-
нологій в освіті. 
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На якість, а відтак і конкурентноздатність української 
освіти негативно впливає збереження багатьох рис ра-
дянської освітньої системи, які все ще притаманні системі 
освіти в Україні. 

Порівняльний аналіз Болонської і Української моделей 
вищої освіти виявив цілий ряд розбіжностей. Зокрема, як-
що аналізувати ці моделі вищої освіти за таким парамет-
ром як задоволення потреб, то є очевидним, що Болонська 
модель орієнтована на потреби особистості, в той час як 
українська модель вищої освіти продовжує залишатися 
орієнтованою на потреби суспільства. Різна і філософія 
освіти: у системі вищої освіти європейських країн – учас-
ниць Болонського процесу – це задоволення потреб (ба-
жань) особи для того, щоб вона поєднувала власний доб-
робут зі служінням суспільству; формування людей, конку-
рентоспроможних на світовому ринку. Для української ви-
щої освіти – це задоволення потреб розвитку суспільства 
шляхом цілеспрямованого добробуту та підготовки "гвин-
тиків державної машини"; "виробництво" робочої сили для 
заздалегідь визначених секторів суспільного життя. Струк-
тура вищої освіти також має свої відмінності: країни Європи 
мають множинність вибору на всіх рівнях навчання. Украї-
на, натомість, цілеспрямоване тренування з обмеженими 
варіантами в межах обраної спеціалізації. Тривалість на-
вчання за Булонською моделлю здійснюється протягом 
усього життя з численними можливостями перекваліфікації 
і зміни сфери діяльності. Українська освіта має вікові об-
меження згідно з суспільною корисністю, певні можливості 
підвищення кваліфікації чи зміни сфери діяльності. Різним 
є і фінансування вищої освіти в двох системах: в країнах, 
що обрали Болонську модель освіти, це різноманітні дже-
рела, у тому числі приватні та публічні, державні фонди 
для всіх ВНЗ, в т.ч. приватних; підтримка окремих осіб, а не 
інституцій. У нашому варіанті – це державний бюджет або 
приватні кошти; підтримка інституцій, а не окремих осіб; 
відсутність традицій і умов для існування благодійних вне-
сків, стипендій. Управління вищою освітою в Болонській 
моделі освіти передбачає реальну автономність універси-
тетів і партнерство з контрольними органами; "правила 
гри" вищого навчального закладу розробляються академі-
чною громадою спільно з професійною адміністрацією; 
різноманіття й гнучкість методів управління з орієнтацією 
на задоволення запитів клієнта (студента). В Україні збері-
гається сильний регуляторний (контрольний) тиск з боку 
вищих управлінських органів; "правила гри" вишів розроб-
ляються особами, мало причетними до академічної діяль-
ності (парламентом, Кабінетом Міністрів, чиновниками мі-
ністерств); жорстокість і одноманітність методів адміністру-
вання з орієнтацією на вимоги вищих керівних органів. На-
вчальний план у європейських країнах формується струк-
турним підрозділом ВНЗ з орієнтацією на задоволення 
потреб студента з кількома "обов'язковими" курсами. В 
українській системі вищої освіти він визначається і станда-
ртизується вищими керівними органами з орієнтацією на 
задоволення встановлених нинішньою державною владою 
потреб суспільства, мінімальна кількість вибіркових курсів. 
Не слід забувати, що функціонування цих двох моделей 
вищої освіти відбувається в різному контексті. Одна з них 
реалізується в плюралістичному суспільстві з високороз-
виненими демократичними інституціями, глибокими тради-
ціями вільного фундаментального навчання, доступу до 
світових інформаційних, фізичних і людських ресурсів. Ін-
ша в умовах сильного ідеологічного зсуву і колективізму, 
покладання надій на сильну владу, а не на самодостатній 
розвиток особистості, не розвинутих демократичних інсти-
туцій, авторитарного традиційного стилю викладання, де 
запам'ятовування переважає над критичним мисленням і 
сильно обмежений доступ до світових ресурсів. 

Отже, постає питання, як подолати наявні проблеми в 
українській системі освіти і стати конкурентоспроможною 
на ринку міжнародних освітніх послуг? На нашу думку, си-
туацію у вищій освіті України можна змінити на краще при 
умові, коли формування ринку освітніх послуг буде здійс-

нюватися шляхом досягнення збалансованості між попи-
том і пропозицією на ринку праці. Важливим у цьому про-
цесі є розуміння того, що ринок освітніх послуг – це ком-
плексне утворення, яке не обмежується лише діяльністю 
вищого навчального закладу. В Україні, на відміну від країн 
Заходу, практично відсутній зв'язок між рівнем освіти й 
рівнем реального доходу. Сьогодні в країнах Європи част-
ка робочих місць для фахівців з вищою освітою сягає 
30–40 %. За даними Організації економічного співробітниц-
тва і розвитку (ОЕСР), вища освіта піднімає рівень доходів 
дипломованих фахівців не менш ніж у 1,5–2 рази. Відсут-
ність такої кореляції в Україні накладає відбиток на моти-
вацію студентів при одержанні вищої освіти. Диплом роз-
глядається лише як формальне підтвердження рівня осві-
ти, а не як свідчення справжньої професійної кваліфікації. 
Таке зміщення мотивації навчання визначає формальне 
ставлення студентів до отримання знань, що негативно 
впливає на якість освіти. Щоб виправити ситуацію необхід-
но на державному рівні проводити політику приведення у 
відповідність рівня кваліфікації рівню реального доходу. 

У процесі переходу на двоступеневу систему вищої 
освіти "бакалавр-магістр" потрібно насамперед врахову-
вати, що ступінь бакалавра має бути орієнтований на за-
стосування практичних знань. Завдяки цьому в Європі 
бакалавр затребуваний на ринку праці, тому там спосте-
рігається тенденція до розширення можливостей праце-
влаштування бакалаврів і встановлення обсягу підготовки 
магістрів на рівні 10–20 % від числа бакалаврів. В Україні 
трудове законодавство не адаптоване до ступеня бакала-
вра, тому бакалавру важко влаштуватися на роботу, від-
повідну своїй кваліфікації, оскільки в суспільній свідомості 
бакалавр – це людина з неповною вищою освітою. Як на-
слідок – більшість студентів прагне будь-що продовжувати 
навчання, що негативно позначається на якості магістер-
ської освіти. На Заході ступеня магістра домагаються ли-
ше ті, хто планує продовжувати академічну кар'єру. 

Важливим напрямом підвищення якості освіти в Україні 
є диверсифікація джерел фінансування. Тут вагомою стра-
тегією повинен бути курс на залучення бізнесу до фінансу-
вання наукової діяльності. На Заході корпорації створю-
ють університети і вкладають значні кошти у розвиток нау-
ки і освіти. Так, американський концерн General Motors 
заснував університет "Мічигана-Флінта", де готує фахівців 
для концерну. Корпорація Іntel щорічно виділяє понад 
100 млн. доларів на підтримку науки й освіти, стимулюючи 
підготовку кваліфікованих фахівців для галузі інформа-
ційних технологій і створення нових університетських 
програм з передових технологій. У рамках ІХ міжнародної 
виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 
2006" внесок корпорації Іntel у розвиток системи освіти 
України був відзначений срібною медаллю. 

Але для успішного розвитку цього напряму в Україні 
необхідно зміцнити наукову складову в університетах. 
Сьогодні наука знаходиться переважно у віданні Академії 
наук, що не відповідає вимогам часу. Необхідно максима-
льно наблизити науку й освіту. 

Створення цивілізованого ринку освітніх послуг в 
Україні та забезпечення конкурентоспроможності вітчи-
зняної освіти на міжнародному ринку потребує ураху-
вання впливу наступних чинників: 1) глобалізації; 
2) технологій; 3) конкуренції. 

Зазначені чинники визначають методологічне підґрун-
тя для дослідження і вирішення проблем модернізації 
системи освіти в Україні задля підвищення її конкурентно-
здатності, яке передбачає: 

 аналіз якості освітніх послуг з точки зору потреб 
регіонів, держави та світової спільноти у сфері про-
фесійної підготовки; 

 постійне вдосконалення діяльності освітніх закладів 
відповідно до викликів часу; 

 безперервність освіти, збереження єдиного освіт-
нього простору, характер розвитку якого визначається 
потребами суспільства. 
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В Україні для досягнення цілей Болонського процесу і 
підвищення конкурентноздатності системи освіти, найпе-
рше, необхідно: 

1. Сприяти європейському співробітництву у забезпе-
ченні якості освіти з метою розробки співмірних критеріїв і 
методологій її визначення. 

2. Прийняти систему вищої освіти, що базується на 
двох основних циклах – переддипломному (бакалаврсь-
кому) та післядипломному (магістерському). 

3. Запровадити загальноєвропейську систему науко-
вих ступенів. 

4. Увести систему кредитів за зразком ECTS як ефек-
тивний засіб забезпечення широкомасштабної студентсь-
кої мобільності. 

Виходячи з результатів наведеного вище аналізу дер-
жавна політика у сфері освіти має бути спрямована на 
вирішення наступних завдань щодо підвищення конкурен-
тноздатності української системи освіти на ринку міжнаро-
дних освітніх послуг: 

1. Забезпечити реальну автономію вищих навчаль-
них закладів. 

2. Сприяти залученню інвестицій з різних джерел. 
3. Зблизити освіту і науку, створити на базі університе-

тів навчально-наукові комплекси. 
4. Вдосконалити трудове законодавство відповідно до 

двоступеневості вищої освіти (бакалавр-магістр). 
5. Привести у відповідність з євростандартами рівень 

реального доходу та професійної кваліфікації. 
6. Удосконалити механізм вступу до ВНЗ (шляхом 

розширення і постійного вдосконалення практики зовніш-
нього тестування). 

7. Збільшити кількість програм, що викладаються анг-
лійською мовою. 

8. Використовувати можливості ВНЗ у режимі "on-line". 
Усі ці завдання були поставлені як завдання на найближче 
десятиліття підсумковою колегією МОН України [4]. 

І це в повній мірі відповідає концепції гармонізації, що 
стала "надзадачею" об'єднаної Європи. Тому, на нашу 
думку, такою "надзадачею" для освітян України повинна 
стати мета по досягненню високого рівня захисту інтересів 
споживачів освітніх послуг (підприємств, організацій, уста-
нов всіх форм власності та окремих громадян), яка має 
досягатися шляхом забезпечення високої якості цих по-
слуг. Діючий Закон України "Про вищу освіту" визначає 
якість освітніх послуг як головну мету кожного навчального 
закладу. Якість вищої освіти визначається як сукупність 
якостей особи з вищою освітою, що відображає її профе-
сійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спря-
мованість і обумовлює здатність задовольнити як особисті 
духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства; 
крім того, окремо визначається якість освітньої діяльності – 
сукупність характеристик системи вищої освіти та її скла-
дових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і 
передбачені потреби окремої особи та суспільства [3]. Та-
ким чином, поняття якості освіти охоплює викладання, нау-
ково-дослідну роботу, керівництво та управління ВНЗ, зда-
тність задовольняти потреби студентів та суспільства. 

Важливим елементом системи забезпечення і управ-
ління якістю вищої освіти в Україні має стати моніторинг 
освітнього процесу, який на даний час лишається основ-
ним завданням Державної інспекції навчальних закладів. 

Роль моніторингу у формуванні філософії взаємної 
відповідальності педагогів та суспільства, студентів та 
роботодавців є надзвичайно важливою, можна сказати 
визначальною у розвитку освітнього закладу, його конку-
рентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Існуючі системи моніторингу базуються на наступних 
засадах: моніторинг рівня знань ("мета – результат") (ре-
зультативність навчально-виховного процесу); моніторинг, 
пов'язаний з безпосереднім накопиченням і структуризаці-
єю інформації; системи моніторингу, побудовані з викори-
станням моделі "вхід – вихід"; системи моніторингу на 
рівні освітньої установи. 

За допомогою освітнього моніторингу робляться 
спроби відповісти на питання про ефективність тієї або 
іншої технології навчання, виділити чинники, що вплива-
ють на якість навчання, знайти приклади зв'язку кваліфі-
кації викладача і результатів викладання, отримати об'-
єктивний зріз стану освітньої системи, підвести основу 
визначення її місця у рейтингу, слугувати розробці освіт-
ньої політики, давати матеріал для аналізу стану систе-
ми освіти у порівнянні з іншими країнами, узгодити пара-
метри освітньої політики із світовими тенденціями. Слід 
визнати, що в Україні є розуміння важливості моніторин-
гу, про що свідчить динамічний розвиток останнього осо-
бливо у системі середньої освіти. 

Окремі ВНЗ використовують цю технологію як ефекти-
вну для розвитку закладів і підвищення конкурентоспро-
можності на ринку освітніх послуг. Моніторинг передбачає 
систематичне збирання фактів про контекст, вхідні ресур-
си, процеси й результати в системі освіти. Оцінювання 
передбачає застосування зібраних даних для того, щоб 
сформувати оцінне судження про ситуацію. 

Моніторинг відіграє ключову роль у підвищенні ефек-
тивності системи управління якістю освіти. Систематич-
ність збору релевантної інформації при проведенні моні-
торингу – це важливий інструмент швидкого реагування 
на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього освітнього се-
редовища. Можна припустити, що валідність результатів 
моніторингових та рейтингових досліджень вимагає широ-
кого використання поряд з кількісними параметрами су-
б'єктивних експертних оцінок. Необхідно збільшувати роль 
професіонала, експерта, який має значний досвід і доста-
тньо часу для спостереження та оцінки найрізноманітні-
ших нюансів, настроїв, культурних та інших особливостей 
діяльності навчального закладу. На жаль, проблема моні-
торингу в управлінні ВНЗ ще не знайшла остаточного ви-
рішення [5, с.115–119]. 

Випускники українських вишів мають впевнено почува-
ти себе на ринку праці, рівень їхньої професійної підготов-
ки повинен дозволяти їм ефективно працювати в умовах 
постійно триваючих соціально-економічних змін. 

Положеннями Болонської декларації визначено, що 
європейський простір вищої освіти та європейський про-
стір дослідницької діяльності – це дві взаємопов'язані 
частини "суспільства знань". Українська система вищої 
освіти знаходиться нині в пошуку змісту, форм, методів і 
засобів навчання, виховання та управління, які б допомо-
гли сформувати інформаційну свідомість та моделі дія-
льності сучасного спеціаліста. У нас значною мірою від-
бувається реформування форми, меншою – змісту. Го-
ловним завданням процесу реформування системи ви-
щої освіти є оцінка нововведень з точки зору їх впливу на 
підвищення якості освітніх послуг та задоволення потреб 
споживачів. Болонська декларація сприяє європейській 
співпраці в забезпеченні якості з метою розробки зістав-
них критеріїв та методологій. 

Європейська асоціація забезпечення якості вищої осві-
ти за дорученням Конференції міністрів освіти європейсь-
ких країн розробила в 2003 р. та рекомендувала в 2005 р. 
впроваджувати "Стандарти і рекомендації щодо забезпе-
чення якості в Європейському просторі вищої освіти". У 
березні 2008 р. Групою Е 4 заснований Європейський ре-
єстр забезпечення якості вищої освіти, урядовим членом 
якого стала й Україна [5, с. 116]. 

Мета – забезпечити відкритість та прозорість у оцінці 
якості роботи вищих навчальних закладів різних типів з 
урахуванням національних особливостей, проте за мак-
симально наближеними критеріями та методологіями, 
національними незалежними агенціями з оцінки якості. 

Управління якістю в окремо взятому вищому навчаль-
ному закладі, як і в цілому в у вищій освіті України, здійс-
нюється на двох рівнях – на рівні МОН України та на рівні 
вищого навчального закладу. 
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Система ліцензування та акредитації навчальних за-
кладів, підпорядкована МОН України. Також функціонує 
Державна акредитацій на комісія (ДАК). Незалежних укра-
їнських національних агенцій із оцінки якості освіти, які б 
були зареєстровані у Європейській асоціації забезпечення 
якості вищої освіти та Європейському реєстрі забезпечен-
ня якості вищої освіти, немає. Для нас рух в бік європейсь-
ких стандартів означає трансформацію вже сформованих 
систем акредитації та ліцензування. 

МОН України планує ряд заходів щодо вдосконалення 
систем акредитації і ліцензування, що сприятиме інтегра-
ції українських ВНЗ у європейський освітній простір. 

В основу "Стандартів і рекомендацій щодо забезпе-
чення якості в Європейському просторі вищої освіти", по-
кладено принцип автономності ВНЗ у визначенні змісту 
освіти та відповідальності за його якість. Як і вся система 
освіти України в цілому, кожний окремий вищий навчаль-
ний заклад має бути готовий починаючи з 2010 р., пройти 
процедуру зовнішньої оцінки якості за європейськими ста-
ндартами. Для цього кожному ВНЗ, необхідно провести 
значну роботу, яка полягає в створенні та упровадженні 
внутрішньої системи управління якістю. 

Система управління якістю ВНЗ – це елемент загаль-
ної системи управління, який забезпечує якість послуг, що 
надаються. Системою управління якістю у ВНЗ має за-
йматися спеціальний підрозділ (відділ). 

Сертифікація систем управління підприємств та уста-
нов будь-якої галузі здійснюється за стандартами ІSO 
різних версій. Ці документи носять загальний характер і 
спираються на вісім базових принципів: 

 Орієнтація на споживача. 
 Лідерство керівництва. 
 Залучення всього персоналу. 
 Процесний підхід. 
 Системний підхід до управління. 
 Безупинне вдосконалення. 
 Прийняття рішень на основі фактів. 
 Взаємовигідні відносини з постачальниками. 

Кожен працівник вищої школи має виробити в собі 
здатність підтримувати стабільність якості та покращува-
ти результативність своєї роботи, гарантувати високу 
якість освітніх послуг. 

У роботі з організації системи якості ВНЗ варто засто-
сувати процесний підхід. Це дасть можливість оператив-
ного управління, яке він забезпечує зв'язком між індивіду-
альними процесами в системі процесів, а також їх комбі-
нацією та взаємодією. До процесу можна використати 
методологію "Плануй, роби, перевіряй, дій". Особливістю 
управління якістю є те, що це постійно діючий процес, 
який не повинен зупинятися в жодному разі. Його спрямо-
ваність на вдосконалення є запорукою його успішності. 

Отже, нам необхідно створити та впровадити систему 
управління якістю в кожному вищому навчальному закла-
ді. Для цього потрібно, перш за все, визначити політику та 
місію кожного конкретного ВНЗ. По-друге, визнати лідиру-
ючу роль керівництва в процесі підвищення якості освіти. 
По-третє, залучити працівників усіх структурних підрозді-
лів – як професорсько-викладацького складу, так і допомі-
жного персоналу – до активної співпраці. 

Кожен конкурентоздатний ВНЗ має прагнути стати 
повноправним членом Європейського освітнього прос-
тору та вийти на європейський рівень освітніх послуг з 
високоякісними навчальними програмами, науковими 
розробками, високим рівнем соціальних стандартів для 
студентів та викладачів. 

Організація роботи з управління якістю вимагає створен-
ня окремого структурного підрозділу, на який покладаються 
відповідні завдання та функції: координація діяльності різних 
структурних підрозділів щодо розробки та впровадження 
системи якості; координація роботи ВНЗ щодо організації та 
здійснення процедур ліцензування та акредитації; загально-
вузівський аналіз забезпечення дисциплін, що викладають-
ся, навчально-методичною літературою та технічними засо-

бами навчання як з точки зору кількісних показників, так і її 
якісних характеристик; організація консультування педагогів 
та співробітників з питань організації роботи методичних 
комісій та секцій у відповідних структурних підрозділах (фа-
культетах, кафедрах тощо); методична допомога факульте-
там, кафедрам в організації контролю освітньої діяльності; 
загальновузівський аналіз результатів освітньої діяльності 
на різних етапах (якість підготовки першокурсників, якість 
освіти по етапах навчання – виявлення аномально високих 
та аномально низьких результатів, проведення ректорських 
контрольних робіт тощо); моніторинг рівня задоволення по-
треб споживачів. Нормою кожного ВНЗ має стати система-
тичне проведення анкетування студентів, що навчаються на 
різних курсах, з метою виявлення їх мотивації, ставлення до 
навчання, якості викладання дисциплін, задоволення соціа-
льними, культурними, побутовими умовами тощо. Необхідно 
вивчати рівень задоволеності батьків студентів якістю освіт-
ніх послуг як таких, що відіграють все більшу роль у житті 
сучасних студентів, зокрема через зростання обсягів надан-
ня платних освітніх послуг. Має бути налагоджена тісна 
співпраця з провідними підприємствами, установами, органі-
заціями міста, в якому знаходиться навчальний заклад, 
України – споживачами фахівців – для вивчення та аналізу 
попиту та якості підготовки випускників. Інтерес для ВНЗ, 
незалежних експертних інституцій також становить думка 
колишніх студентів, які можуть оцінити якість з часом, а не 
безпосередньо після вивчення дисципліни. 

Здійснити структурні перетворення, спрямовані на оп-
тимізацію діяльності підрозділів, а також такі, що відпові-
дають найкращим практикам функціонування провідних 
ВНЗ. Провести укрупнення факультетів, кафедр шляхом 
злиття споріднених; відкривати нові спеціальності; рефор-
мувати філіали, створювати локальні центри дистанційної 
освіти. Створювати факультети підвищення кваліфікації та 
педагогічних інновацій, як такі, що однією із своїх цілей 
вбачають координацію інноваційної освітньої діяльності. 

У нас є ще багато невирішених питань, актуальних 
проблем. Усі нововведення, інновації – продуктові, органі-
заційні, технологічні – мають бути спрямовані на вирішен-
ня завдання підвищення якості освітньої, наукової діяль-
ності, задоволення потреб споживачів, і через це – підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних вищих навча-
льних закладів. У вирішенні цих завдань провідна роль 
належить системі управління якістю освіти. 

Отже, освіта як суспільно значима діяльність має свій 
критерій соціальної якості. Для суб'єкта діяльності він ви-
ражається єдністю її мети й змісту, для об'єкта – єдністю 
мети й значення. Знання критеріїв соціальної якості суспі-
льних відносин і діяльності дозволяє аналізувати будь-які 
суспільні процеси, їх соціальну якість. Нас цікавить соціа-
льна якість реформування освіти. Вплив системних зако-
номірностей розвитку сфери освіти в процесі її реформу-
вання віддзеркалюють державні документи, що визнача-
ють політику й стратегію керування освітою (Національна 
доктрина розвитку освіти, Закон України "Про освіту", За-
кон України "Про вищу освіту" тощо). Суть лібералізації 
освіти, може бути представлена формулою: "демократи-
зація, індивідуалізація, конкуренція". Варто помітити, що 
дана формула застосовується не до окремого індивіда, а 
до системи освіти як до цілого. Такий підхід до загально-
державного розвитку освіти є характерним для європейсь-
ких країн, має стати нормою і для України. 
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