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Мозрап N. (Куіу, Цкгаіпе)
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Вивчення наукової літератури з питання організаційно-управліш 
структури регулювання системи стандартів та якості освіти в ЄС покш 
що ця система складається із зовнішніх (ехіетаї ^А ) і внутрішніх (їм  
()А) механізмів забезпечення якості освіти. Зовнішні механізми вклю^ 
органи регулювання якістю освіти на рівні ЄС та ЄПВО. Внуї 
механізми складаються з національних органів регулювання якістю осв 
рівні держав-членів ЄС й ЄПВО та управлінь контролю якості все| 
ВНЗ. Внутрішнє та зовнішнє забезпечення якості є обов'язковим в білі 
країн, за винятком Андорри, Вірменії, Австрії, Боснії та Герцегс 
Люксембургу та Мальти. На Кіпрі це є обов’язковим лише для прщ 
ВНЗ [3; 2, с. 48-49].

До зовнішніх органів забезпечення якості відносимо Сгпанд(Щ 
рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО (ЕЗО) (нормаї 
документ загальних положень забезпечення якості освіти для всіх] 
членів ЄС), Європейську асоціацію гарантії якості у вищій освіті (І 
(орган контролю за дотриманням стандартів якості та прозорістю резу; 
оцінювання діяльності ВНЗ і програм) та Європейський реєс 
забезпечення якості вищої освіти (Е()АК) (надає достовірну інформаі| 
агентства перевірки якості, що працюють у ЄПВО). Бельгія, Хорватія  ̂
Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Не 
Польща, Румунія, Словенія, Іспанія, Швейцарія та Сполучене Коро; 
мають агентство в ЕС^АК [1, с. 93].

Важливу роль у забезпеченні якості освіти в ЄС виграють 
інформаційних центрів (ЕШС та №4А/С), які охоплюють усі країни 1 
Канаду, Ізраїль, Сполучені Штати Америки та Нову Зеландію. Вони 
інформацію про системи вищої освіти країн-членів ЄС та ап 
акредитації в ЄПВО. Зовнішнє забезпечення якості орієнтоване а 
програм або ВНЗ, а також на публікацію оціночних звітів [1, с. 92].

ЄПВО став каталізатором розвитку національних систем забе̂  
якості, які відрізняються за повноваженнями та обов’язками, зал̂ | 
національної специфіки системи вищої освіти. Так, Австрія, Флаї 
громада Бельгії, Хорватія, Франція, Німеччина, Ірландія, МІ 
Нідерланди та Іспанія мають більше ніж один незалежний ор 
забезпечення якості. У  Боснії та Герцеговині, Бельгії, Ліхт* 
Люксембурзі, на Кіпрі та Мальті його немає [2, с. 37-38].

Національні органи здійснюють транскордонну діяль 
забезпечення якості. Вони можуть оцінювати ВНЗ в інших країні 
ЄС за умови якщо уряд ВНЗ дозволяє бути оціненими агентої



Актуальні дослідження в соціальній сфері 89

мііню якості в іншій країні, де агентство працює в повній 
інисті до Стандартів і рекомендацій якості ЄПВО. Проте дослідники 
іить, що національна відповідальність за забезпечення якості може 
и і н * я  та бути оскарженою, тому деякі країни не наважуються визнати 
не національними агентствами, особливо в тих системах, де 

>м результатом перевірки якості є видача рішення про надання 
нИ функціонування ВНЗ або програм [1, с. 94].
іШже всі країни вимагають від ВНЗ створення внутрішніх систем 
м'Ммй якості освіти, спираючись на національне законодавство. Хоча 
ірис г ою задачею. З одного боку, політика вищої освіти як і раніше 

безперечною областю кожної країни, а з іншого боку, ВНЗ є 
тими і в більшості країн вони можуть встановити системи 
мчжм якості за своїм розумінням. Згідно звіту Європейської Комісії
I рік, у переважній більшості систем вищої освіти (37) ВНЗ 
ійіиі ь за забезпечення якості освіти. Проте, в Естонії та Швейцарії це 
імтіьною вимогою [3, с. 3].
мнім чином, можна стверджувати, що структури регулювання
II ммдартів та якості освіти в €С підпорядковуються власній ієрархії,
II механізми взаємодіють між собою. У  цій ієрархії основна роль 
і)* шинпинім органам забезпечення якості (ЕМ()А, Е{)АК та мережам), 
Ііним полягає в регулюванні ефективності ВНЗ і навчальних програм, 
І V контролюванні національних агентств за дотримання вимог 
||п їм І рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО» у своїй
III Роль «виконавчої влади» з питань регулювання системи 
||к ш якості освіти виконують внутрішні органи -  національні

См Розпечення якості, які мають бути повноправним членом 
Мміі асоціації забезпечення якості у вищій освіті або 

ІИКимими в Європейському реєстрі для отримання права проводити 
||(Нп «к своїх систем вищої освіти так і закордонних. Остання ланка -  
нНмш органи забезпечення якості у ВНЗ, які здійснюють 
рі|іішь» на місцях. Така структура регулювання системи стандартів 
В Мі'віГИ в ЄЄ дозволяє впроваджувати єдині стандарти якості вищої 

іч країнах-держав ах ЄЄ та в країнах ЄПВО.
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