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У статті досліджено управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних 
процесів як один із важливих структурних елементів у системі закладів вищої освіти 
(ЗВО) України в сучасних міжнародних відносинах. Проаналізовано трактування сутності 
категорії «якість освіти» та досліджено основні характеристики і складові якості освіти, 
головну мету вищої освіти в Україні та основні реформи для покращання її якості в умовах 
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євроінтеграційних процесів. Досліджено основні пріоритетні напрями державної освітньої 
політики. Визначено, що головним підґрунтям євроінтеграційних процесів стає збереження 
загальноєвропейських культурних традицій. Метою роботи є дослідження управління якістю 
вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів і встановлення основних показників 
ефективності та результативності діяльності ЗВО. Для досягнення мети визначено такі 
завдання: у загальних рисах проаналізувати державне управління якістю вищої освіти 
в умовах євроінтеграційних процесів; проаналізувати сучасний стан нею; визначити 
основні характеристики та складові якості освіти; запропонувати превентивні заходи щодо 
реалізації заходів державного управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних 
процесів. При проведенні дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи 
дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення та системно-структурний 
аналіз. У результаті проведеного дослідження встановлено, що основними показниками 
ефективності та результативності діяльності ЗВО є кількість здобувачів вищої освіти, 
показники масштабу діяльності, наукової діяльності, міжнародного визнання на основі 
рейтингових позицій в одному з міжнародних рейтингів та рівня зайнятості випускників за 
результатами моніторингу. Визначено, що система вищої освіти в Україні потребує негайної 
реформи для імплементації відповідних нормативно-правових актів з метою інтеграції до 
Європейської освітньої спільноти.

Ключові слова: управління; вища освіта; заклади вищої освіти (ЗВО); якість вищої 
освіти; євроінтеграційні процеси.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Ефективність діяльності закладів освіти 
та якість наданих освітніх послуг вважаються основною цільовою функцією системи 
освіти у всьому світі. У положеннях національної політики в галузі освіти визначено та 
імплементовано програми асекурації якості освітніх послуг, які позитивно впливають на 
розвиток освітньої галузі. Основною тенденцією вдосконалення системи освіти є зміщення 
пріоритету від максимальної економії державних витрат при наданні освітніх послуг до 
максимальної ефективності застосування задіяних ресурсів, і такий підхід є актуальним для 
освітніх закладів України. 

У сучасних умовах прогресивний розвиток держави неможливий без постійного 
вдосконалення системи освіти і науки, що забезпечується працівниками у сфері освіти. 
У зв’язку з глобалізаційними процесами у світі формується потреба в соціально і 
професійно активному спеціалісті, котрий характеризується високим рівнем кваліфікації, 
професійною мобільністю, самостійністю, вмінням повсякчасно вдосконалювати фахові 
навички та реалізовувати подальше професійне зростання. Головними та визначальними 
завданнями закладів вищої освіти (ЗВО) на теперішньому етапі модернізації системи вищої 
освіти України є пошук форм її інтеграції з наукою і виробництвом, підвищення ролі та 
відповідальності фахівця, асекурація якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних 
вимог, зокрема зменшення розриву між рівнем теоретичних знань студентів та практичними 
навичками їх реалізації у процесі фахової діяльності. Конкурентоспроможні спеціалісти 
повинні володіти фаховими вміннями та навичками, що базуються на сучасних спеціальних 
знаннях відповідної галузі, та високим рівнем професійної кваліфікації, який ґрунтується 
на критичному мисленні та здатності використовувати теоретичні надбання на практиці, 
тому актуальним є дослідження особливостей управління якістю вищої освіти в умовах 
євроінтеграційних процесів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Тематику управління якіс-
тю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів досліджують багато науковців. Ідеть-
ся про наукові праці щодо європейської  освітньої  політики (В. Г. Кремень, Ю. В. Ков-
басюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін, М. А. Ажажа), забезпечення та управління якістю 
освіти (Т. І. Шанскова), присвячені аналізу управління якістю вищої освіти в рамках євро-
інтеграційних процесів, які вплинули на генезис та становлення її якості та забезпечення 
результативної діяльності ЗВО. 

Метою статті є дослідження управління якістю вищої освіти в умовах 
євроінтеграційних процесів та встановлення основних показників ефективності та 
результативності діяльності закладів вищої освіти. 

Для досягнення мети визначено такі завдання: у загальних рисах проаналізувати 
державне управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів; здійснити 
аналіз сучасного стану управління якістю вищої освіти; визначити основні характеристики 
та складові якості освіти; запропонувати превентивні заходи щодо реалізації заходів 
державного управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів. Під час 
проведення дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, 
зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення та системно-структурний аналіз.

Виклад основного матеріалу. Проголошення Україною вектора на європейську 
інтеграцію підштовхнуло до необхідності визначити принципи, методи та порядок реалізації 
європейських норм і правил управління економікою. Оскільки освіта є визначальним 
елементом існування та еволюції нації, трансформаційні процеси в цій галузі стали 
питанням часу. У розвинутих країнах постійна увага приділяється трансформації освітньої 
системи, яка під впливом науково-технічного та соціального прогресу повинна швидко 
реагувати на зміни та відповідно адаптуватися. З одного боку, освіта має бути доступною 
для всіх соціальних та етнічних верств населення, а з іншого боку, ключовим фактором 
її прогресу є комерційна складова, яка має форму цінних послуг. Адже плата за знання є 
потужним фактором створення надлишкової вартості. Тому знання та інвестиції в них є 
основним джерелом економічного зростання провідних країн [1].

Реформування системи освіти в Україні великою мірою позначилося на системі 
вищої освіти країни, у тому числі на системі управління освітою та її якістю. Вітчизняні й 
міжнародні науковці сформулювали чимало трактувань поняття «якість освіти», серед яких 
найбільш влучними, на нашу думку, є:

1) соціальна категорія, що визначає стан і результативність процесу освіти в су-
спільстві, його відповідність потребам і очікуванням суспільства у розвитку й
формуванні громадянських, побутових та професійних компетенцій особисто-
сті [2, с. 98];

2) сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, що надають
йому спроможність формувати такий рівень професійної та громадянської ком-
петентності, який задовольняє потреби суспільства;

3) процес досягнення характеристик, які відповідають освітнім стандартам.
Отже, якісною освітою вважається така, за якої помітні наукові досягнення

всіх учасників педагогічної взаємодії, як і викладачів, так і студентів. Основними 
характеристиками якості освіти є внутрішні та зовнішні, що описують освітній процес, 
його результат і систему освіти загалом. Ці характеристики необхідні у зв'язку з тим, що 
оцінка якості освіти має як утилітарний вимір, так і вимір, пов'язаний з розвитком інтелекту, 
компетентності й творчого потенціалу студента (рис. 1) [3, с. 57]. 
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Основні характеристики якості освіти 

Внутрішні Зовнішні 

Якість 

освітнього середовища 

реалізації освітнього процесу 

результатів освітнього процесу 

Доступність якісної освіти для всіх 
верств населення 

Задоволення освітніх запитів 
майбутніх фахівців 

Перспективи професійного 
зростання і соціального статусу 

Відповідність освітнім стандартам 

Наступність у здобутті вищої 
освіти 

Рис. 1. Основні характеристики якості освіти
Побудовано на основі джерела: [3, с. 57].
До основних складових якості освіти, зокрема у ЗВО, відносять: якість цінностей, 

цілей і норм; якість умов; якість навчально-виховного процесу та результату освіти (рис. 2). 
У структурному плані вона становить сукупність якостей освітніх систем різного рівня, що 
реалізуються у ЗВО, кожна з яких розглядається як підсистема якості:

● якість освітньої системи ЗВО в цілому;
● якість освітніх систем, що реалізуються інститутами й факультетами, що входять до

складу університету;
● якість освітньої системи, реалізованої на кафедрі;
● якість викладання окремих дисциплін; 
● якість навчальної діяльності студента.

Основні складові якості освіти 

Якість цінностей, цілей і норм полягає у врахуванні в освітньому процесі вимог різних 
груп споживачів до надання освітніх послуг (студентів, роботодавців, суспільства 
загалом, керівництва і педагогічних працівників ЗВО) 

Якість навчально-виховного процесу охоплює якість змісту освіти та якість освітніх 
технологій і відображає рівень навчально-методичного забезпечення, зміст освітніх 
програм, застосування й упровадження різноманітних освітніх технологій 

Якість умов характеризується рівнем матеріально-технічної бази та соціальної 
інфраструктури ЗВО, інформаційно-комп’ютерного забезпечення, а також рівнем 
професійної кваліфікації викладачів та інтелектуальним і мотиваційним потенціалом 

Якість результату освіти можна розглядати як готовність випускника ЗВО до 
виконання професійної діяльності 

Рис. 2. Основні складові якості освіти
Побудовано на основі джерела: [2, с. 99].
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Якість освітньої системи вищого рівня складається з якості освітніх систем нижчих 
рівнів, що входять до неї. Забезпечення якості професійної підготовки фахівця на різних рів-
нях освітніх систем синтезується через якість цілепокладання; якість освітніх програм; якість 
кадрового та наукового потенціалів викладачів, задіяних у навчальному процесі; якість сту-
дентів (на вході навчального закладу абітурієнтів, на виході – випускників); якість засобів 
освітнього процесу (матеріально-технічної та експериментальної бази, навчально-методич-
ного забезпечення); якість освітньої технології. Відповідно до процесного підходу до органі-
зації управління виникає необхідність реалізації всієї сукупності функцій управління якістю 
освіти щодо забезпечення її ефективності. Ця сукупність функцій відображає стадії процесу 
управління або його процесуальну структуру, де в такому разі можуть виконуватися функції 
цілепокладання, інформаційна, прогнозування, прийняття рішень, організаційна, комуніка-
ційна, контрольно-оцінна [2, с. 99].

Ефективність та результативність управління якістю вищої освіти визначається за 
допомогою показників, що не мають прямого стосунку до навчальної діяльності, таких як 
наявність планів, процедур, кількості та кваліфікації персоналу, співвідношення студентів 
та персоналу чи різні результати щодо рівня зайнятості, рівня їхньої заробітної плати тощо 
[4, с. 55]. Отже, в Україні основними показниками ефективності та результативності діяль-
ності ЗВО, що фінансуються з державного бюджету, є:

 ● кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються на бюджетній основі, відповідно до 
індексованого рівня вищої освіти;

 ● показник масштабу діяльності, що залежить від фактичної кількості здобувачів вищої 
освіти, котрі навчаються на основі бюджетного фінансування; 

 ● показник наукової діяльності, який залежить від доходу спеціального фонду за 
результатами науково-технічних робіт за проєктами міжнародного співробітництва, 
результатами науково-технічних робіт за господарськими контрактами та результатами 
надання наукових послуг для одного науково-педагогічного робочого місця в 
середньому за попередні три календарні роки; 

 ● показник міжнародного визнання на основі рейтингових позицій в одному з 
міжнародних рейтингів (QS World University Rankings, The Times Higher Education 
World University Rankings або Academic Ranking of World University) [8, с. 1238]; 

 ● рівень зайнятості випускників за результатами моніторингу. 
Підхід, упроваджений Міністерством освіти і науки України щодо державного фінансуван-

ня витрат університетів [5], з одного боку, є суто комерційним, а з іншого – стримує створення елек-
тронного університету [6, с. 1635], тобто гальмує сучасну тенденцію виходу університету у світовий 
освітній простір із комерціалізацією матеріалів, що розробляються для широкого кола здобувачів 
освіти. Окремо слід зазначити, що публічний рейтинг університетів не дає відповіді на запитання, 
які спеціальності, факультети, університетські кафедри стали основою для збереження або збіль-
шення фінансування, тож для зацікавлених сторін питання якості вищої освіти за спеціальностями 
та освітніми програмами університетів залишається без відповіді (такі висновки отримали під час 
дослідження Дж. Гердін (J.  Gerdin) та Х. Енглунд (Н. Englund) [7, с. 1111]). 

Цей підхід більше пов'язаний з економією бюджетних коштів, але не з підвищенням 
ефективності систем та процедур оцінювання якості вищої освіти після відмови від традиційної 
стандартизації системи (розроблення, впровадження та використання єдиних освітніх 
стандартів для університетів). Використання показників, пов’язаних із фінансуванням, 
сформованих самими ЗВО, може бути цілком рентабельним, але ця процедура більше 
стосується державних цілей, які виходять за рамки оцінки якості вищої освіти. У цьому плані 
ця якість у контексті державного управління забезпечує: інформування зацікавлених сторін 
на основі регулярних звітів; підвищення відкритості, зрозумілості, підзвітності використання 
державних коштів; зменшення видатків державного бюджету на вищу освіту; дерегуляцію 
систем вищої освіти; встановлення тісних зв'язків між університетами й економічним 
розвитком; розвиток міжнародної конкуренції серед ЗВО [8, с. 1238]. 
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Вища освіта дає можливість отримати роботу з вищим рівнем заробітної плати, відповід-
но до освітнього профілю зарплату, більшу за середню, отримували лише українські працівники 
з вищою освітою. Усі інші освітні рівні забезпечують значно меншу винагороду, проте майже не-
має різниці в розмірі погодинної заробітної плати між працівниками з професійно-технічною та 
середньою освітою. З огляду на викладене система вищої освіти потребує негайної реформи для 
імплементації відповідних нормативно-правових актів задля інтеграції до Європейської освітньої 
спільноти. Метою реформаційного процесу є створення привабливої та конкурентоспроможної на-
ціональної системи вищої освіти в Україні, інтегрованої до Європейського простору вищої освіти 
та Європейського дослідницького простору (таблиця).

Таблиця
Реформи у системі вищої освіти

Реформа Сутність
Право на доступ до вищої 
освіти

Створення умов для рівного доступу людей до якісної вищої 
освіти відповідно до Конституції України. Закон України 
"Про вищу освіту" забезпечує правову основу для визнання 
результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на 
базі повної загальної середньої освіти для конкурсного від-
бору кандидатів на вищу освіту

Забезпечення гарантування 
якості вищої освіти

Створення системи постійного вдосконалення якості вищої 
освіти, яка відповідає вимогам та стандартам Європейського 
простору вищої освіти

Інтеграція вищої освіти та 
наукових досліджень

Сприяння науково-дослідним установам вищої освіти, упро-
вадженню викладання на основі результатів досліджень та 
розробленню докторських програм, шляхом поліпшення від-
повідного змісту вищої освіти та рівня дослідницької компе-
тентності здобувачів вищої освіти

Забезпечення автономії ЗВО Розширення академічної, організаційної, фінансової та част-
ково інституційної автономії ЗВО, які отримають більш га-
рантовані права власності

Фінансування вищої освіти Підвищення ефективності державних витрат на вищу освіту 
без суттєвого збільшення їхньої частки у зведеному держав-
ному бюджеті для задоволення потреб суспільства

Удосконалення структури 
системи вищої освіти

Структурний розвиток вищої освіти в Україні шляхом при-
ведення структури вищої освіти у відповідність до Болон-
ського процесу та критеріїв Міжнародної стандартної кла-
сифікації освіти

Інтеграція в освітню та до-
слідницьку сферу

Забезпечення реального входження національної системи 
вищої освіти у світову освітню та наукову спільноту шляхом 
її інтернаціоналізації, досягнення належного рівня відкрито-
сті, прозорості та інституційного розвитку

Професійний розвиток пра-
цівників ЗВО

Формування нового покоління вчених, яке із самого почат-
ку відповідає сформульованим вище умовам, а також пере-
творення свідомості та вдосконалення нових підходів щодо 
власної професійної діяльності поточного викладацького 
складу

Вища освіта як фактор під-
вищення конкурентоспро-
можності національної еко-
номіки.

Забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів для 
ринку праці, забезпечення інноваційної освіти та розвитку 
економіки, тому ЗВО потрібно готувати студентів відповідно 
до вимог ринку праці

Складено на основі джерела: [9].
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Отже, основною метою вищої освіти в Україні є підготовка конкурентоспроможно-
го людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, само-
реалізації індивідів, задоволення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфіко-
ваних спеціалістах [1].

Модернізація вітчизняної вищої освіти, наближення її до європейських стандартів 
передбачають розвиток державно-громадської моделі управління системи освіти. Мають 
змінитися й функції місцевих органів державного управління освітою: замість безпосеред-
нього управління навчальними закладами вони будуть насамперед здійснювати контроль-
но-наглядові функції, педагогічний нагляд, надання методичної допомоги органам управ-
ління освітою. Має зрости їхня роль як органів, відповідальних за якість освіти, ініціювання 
і координацію викладацьких новацій, діагностування методичної діяльності ЗВО [10, с. 97].

Пріоритетним напрямом державної освітньої політики є формування механізму 
державного управління якістю освіти, обов'язковими складниками якого виступають: на-
ціональна система моніторингу якості освіти, запровадження інституту незалежного оці-
нювання досягнутих результатів функціонування освітньої галузі тощо. Упровадження єв-
ропейських стандартів якості освіти у ЗВО України має сприяти підвищенню конкуренто-
спроможності та працевлаштуванню випускників як першочергового завдання у подоланні 
дисбалансу на ринку праці та економічної нестабільності в цілому. Реформування системи 
державного управління освітою має відбуватися в комплексі з реформою публічної адміні-
страції в Україні [11, с. 84].

Оскільки підґрунтям євроінтеграційних процесів стає збереження загальноєвро-
пейських культурних традицій через взаємопроникнення багатьох видів мистецтв, спо-
рідненість та полікультурність із країнами Європи. Спільність історичних подій, розвитку 
мистецтва та культурних надбань сприяють соціокультурній близькості між різними краї-
нами та народами [12, с. 126].

Приєднання України до грантової програми ЄС «Креативна Європа» створило пе-
редумови для участі в одній з найвагоміших програм ЄС культурно-гуманітарного спря-
мування, що надає додаткові стимули й можливості, зокрема фінансові, для розвитку на-
ціональної галузі культури та креативних індустрій, заохочує тісне співробітництво між 
культурними інституціями різних країн Європи, створюючи таким чином підґрунтя для 
повноцінної інтеграції в європейський гуманітарний простір [13].

Євроінтеграцію української культури, зокрема естрадного музичного мистецтва, 
можна було спостерігати ще наприкінці XX ст. Пісня М. Леонтовича “Щедрик” стала не 
тільки українською класикою і народною, а набула світового характеру, насамперед євро-
пейського. Чи не в кожній європейській країні вважають, що це їхня музика, і не знають 
автора [14, с. 23].

Беручи до уваги активну підтримку Україною європейського вектора гуманітарно-
го розвитку, перед культурною та освітньою спільнотою постає багато питань, зокрема, що 
таке «європейські стандарти», які особливості культурної й освітньої політики ЄС є для 
нашої держави стратегічно важливими та які механізми мають бути прописаними в націо-
нальній культурній та освітній стратегії для успішної інтеграції українського культурного 
та освітнього простору в європейський контекст.

Висновки та перспективи подальших досліджень. На підставі проведеного до-
слідження можна дійти висновку, що в умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів 
управління якістю вищої освіти набуває дедалі більшої актуальності. Встановлено важли-
вість розвитку галузі освіти та послідовної державної освітньої політики, сконцентрованої 
на отриманні якісно нового результату в галузі освіти, який відповідав би стану та тенден-
ціям світового освітнього суспільства й загальновизнаним міжнародним і європейським 
стандартам у цій сфері. Виявлено, що розроблення державної освітньої політики в Україні 
має передбачати той факт, що всі проблеми, пов'язані з правовим регулюванням (формуван-
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ня освітнього законодавства, розроблення правових засобів та організаційних заходів задля 
забезпечення якісних освітніх послуг), повинні вирішуватися цілісно. Пріоритетним напря-
мом державної освітньої політики є формування механізму державного управління якістю 
освіти, обов'язковими складниками якого виступають національна система моніторингу яко-
сті освіти, запровадження інституту незалежного оцінювання досягнутих результатів функці-
онування освітньої галузі. 

Державна освітня політика повинна реалізовуватися поетапно на засадах дотримання 
організаційних, правових та економічних принципів. На першому етапі реалізації державної 
освітньої політики необхідно послідовно визначити нагальні проблеми в системі функціонування 
освітніх закладів та управління якістю вищої освіти, а на другому – імплементувати вдосконалену 
нормативно-правову базу задля надання якісних освітніх послуг.

Отримані результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення 
системи державного управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів, 
що дасть змогу стимулювати інноваційну й освітню діяльність та підвищити рівень надання 
освітніх послуг населенню та підвищити поточну якість вищої освіти.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье исследовано управление качеством высшего образования в условиях интеграцион-
ных процессов как один из важных структурных элементов в системе высших учебных заведений 
Украины в современных международных отношениях. Проанализированы трактовки сущности ка-
тегории «качество образования», основные характеристики и составляющие качества образования, 
основные показатели эффективности и результативности деятельности высших учебных заведений. 
Определены главная цель высшего образования в Украине и основные реформы для улучшения его 
качества в условиях евроинтеграционных процессов. Исследованы основные приоритетные направ-
ления государственной образовательной политики. Определено, что главным основанием евроинте-
грационных процессов становится сохранение общеевропейских культурных традиций.

Ключевые слова: управление; высшее образование; высшие учебные заведения; качество 
высшего образования; евроинтеграционные процессы.
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QUALITY MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF 
EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

The paper studies the quality management of higher education in the context of European 
integration processes as one of the important structural elements in the system of higher education 
institutions of Ukraine in modern international relations. The interpretation of the essence of the category 
"quality of education" is analyzed and the main characteristics and components of the quality of education 
are investigated. The main goal of higher education in Ukraine and the main reforms to improve the 
quality of higher education in the context of European integration processes are analyzed. The main 
priority directions of the state educational policy are investigated. It is determined that the main basis of 
European integration processes is the preservation of European cultural traditions. The aim of the work 
is to study the quality management of higher education in the context of European integration processes 
and to establish the main indicators of efficiency and effectiveness of higher education institutions. To 
achieve this goal, the following tasks have been identified: in general, to analyze the state management 
of the quality of higher education in the context of European integration processes; to analyze the current 
state of quality management in higher education; identify the main characteristics and components of 
the quality of education; to propose preventive measures for the implementation of measures of state 
management of the quality of higher education in the context of European integration processes. General 
scientific and special research methods were used in the research, in particular analysis and synthesis, 
comparison, generalization and system-structural analysis. As a result of the study it was found that the 
main indicators of efficiency and effectiveness of higher education institutions are the number of applicants 
for higher education, the scale of activity, research performance, international recognition based on ranking 
positions in one of the international rankings and the level of employment of graduates. It is determined 
that the system of higher education in Ukraine needs immediate reform for the implementation of relevant 
regulations for integration into the European educational community.

Keywords: management, higher education, institutions of higher education, quality of 
higher education, European integration processes.


