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ВСТУП
Трансформаційні процеси в економіці України, її ре�

формування та модернізація вимагають розробки нових
наукових підходів до визначення ролі вищої освіти в еко�
номічному житті суспільства, всебічного дослідження тен�
денцій її розвитку та закономірностей функціонування.
В умовах ринкової економіки держава використовує еко�
номічні методи управління. Серед заходів, які потребують
невідкладного вирішення, є підготовка висококваліфіко�
ваних професійних кадрів, яких вимагає український ри�
нок праці. Тому державна політика в сфері вищої освіти
має зосередитись на забезпеченні підготовки вищими на�
вчальними закладами кадрів з таким розрахунком, щоб
молоді фахівці після закінчення навчального закладу мали
можливість реалізувати отримані знання на практиці, ви�
явити творчі сили й ініціативу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Пошук ефективних механізмів державного управління

реформування вищої освіти є предметом постійної уваги
теоретиків і практиків. Серед них слід назвати таких
вітчизняних і зарубіжних фахівців, як: В. Бакуменко,
Б. Данилишин, В. Князєв, М. Корецький, В. Куценко,
В. Майборода, С. Майборода, В. Мартиненко, О. Поважний,
С. Поважний, В. Тертичка, В. Цвєтков, Б. Кларк та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати необіхдність моніторингу якості

діяльності ВНЗ України;
— дослідити систему управління післядипломною

освітою;
— визначити основні інструменти, здатні забезпе�

чити як внутрішню, так і зовнішню оцінку освітньої
діяльності на національному та міжнародному рівнях.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оскільки відмінність між державними і приватними

закладами освіти досить істотна і не вичерпується дже�
релами фінансування, однакова діяльність для них згуб�
на [7, с. 184]. Державні навчальні заклади зобов'язані
працювати за готовими державними програмами, реа�
лізовувати державну концепцію освіти й державне за�
мовлення на кількість і якість фахівців. Недержавні —
мають, з одного боку, задовольняти освітні потреби
громадян, що згодні сплачувати за ці освітні послуги, а
з другого — виконувати функції експериментальних мо�
дулів, створювати свої програми та концепції, доводя�
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чи на практиці їхню життєздатність, працювати з ура�
хуванням державних стандартів для суспільства під кон�
тролем держави, проте самостійно та інноваційно. Вод�
ночас слід зазначити, що державне регулювання діяль�
ності приватних навчальних закладів в Україні відбу�
вається "навздогін" розвитку приватного сектора сис�
теми освіти, що можна оцінювати як порушення прин�
ципу випереджаючого стану в державному управлінні [8,
с. 446].

Приєднання України до Болонського процесу сти�
мулювало рух її національної освітньої системи до ско�
рішого оновлення стратегій, до виходу на сучасні рубежі
розвитку освіти, що сприяло, насамперед, прискорен�
ню процесу становлення системи безперервної освіти.
У галузі вищої освіти загальний напрям реформ, який
визначили уряди цілого світу за величезної підтримки
громадських організацій, спрямований, як відзначає
Марек Квєк, на "запровадження пожиттєвої освіти для
кожного, якнайширший доступ до знань за помірну пла�
ту, інтенсивне навчання в закладах, шо фінансово неза�
лежні та постійно зорієнтовані на ринок. Така тенден�
ція розвитку сьогодні очевидна повсюди" [3, с. 109]. Ви�
бух науково�технічної революції, високі темпи науко�
во�технічного прогресу в галузі техніки, транспорту,
зв'язку, розвиток інформаційних технологій привели до
того, що вперше в економічній історії людства життє�
вий цикл поколінь техніки став коротшим від періоду
активної трудової діяльності людини. Для того, щоб
пристосуватися до мінливого світу, працівник повинен
опановувати нову техніку й технології, уміти викорис�
тати в побуті й роботі різноманітні предмети й послуги,
яких 10 років тому ще не було. У результаті існуючі сис�
теми навчання відстають від вимог сьогоднішнього дня.

Перехід до ринкових відносин змусив велику
кількість людей міняти професію. Одержання базової
високоякісної й систематичної освіти відкрило мож�
ливість людині розвиватися, доучуватися, підвищувати
або змінювати кваліфікацію для того, щоб відповідати
вимогам навколишнього світу, що динамічно змінюєть�
ся. Зміна концепції "освіта на все життя" принципово
іншою "освіта через все життя" зробила освітній процес
безперервним, стимулюючим, таким, що постійно дає
змогу оволодівати необхідними знаннями, цінностями,
уміннями. Така освіта, насамперед, пов'язана з підви�
щенням професійної кваліфікації протягом усього жит�
тя і включає як формальні, так і неформальні види осві�
тньо�професійної активності, відображає безперервний
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процес розвитку індивіда, забезпечує його можливості
жити у суспільстві, що швидко змінюється.

Навіть сьогодні багато хто не розуміє, що альтер�
натив створенню нової навчальної системи масової без�
перервної освіти практично не існує. На превеликий
жаль, це характерно не тільки для робітників і мене�
джерів, але й для педагогів різного рівня, особливо в дер�
жавах із транзитивною економікою, якою є Україна.
Таким чином, назріла необхідність переходу від "навчан�
ня професії" до "навчання вчитися", що вимагало зміни
освітньої моделі, технології навчання. Під керівництвом
МОН України почалася формуватися інфраструктура
перенавчання кадрів з питань банкрутства, конкурен�
тоспроможності, охорони інтелектуальної власності і
пенсійної системи, фахівців по роботі з цінними папе�
рами тощо. Сформувалася мережа закладів з профе�
сійного навчання державних службовців, керівників
підприємств, військовослужбовців, звільнених у запас,
митників тощо. Відкрились нові спеціалізації напрямів
перепідготовки для роботи в нових господарських
структурах і ланках малого підприємництва, у банків�
ській справі, страховій діяльності. Попри те, що в орган�
ізації безперервної освіти є чимало невирішених питань
та проблем концептуального і прикладного характеру,
за роки функціонування безперервної освіти з'явилися
вагомі результати, які свідчать, що означена модель здо�
буття освіти має і чимало змістових та організаційних
переваг: питань, пов'язаних з наскрізним навчанням і
вихованням у світлі Національної доктрини, законів
України про освіту та Болонського процесу, з пошуком
шляхів вдосконалення наступності в системі ступеневої
освіти.

В сучасних умовах реформування освіти значне
місце відводиться в Україні післядипломній освіті. Вона,
за визначенням ЮНЕСКО, є "короною освіти" і дає
можливість кожному фахівцю постійно поновлювати та
поглиблювати загальні й фахові знання та вміння. Сис�
тема післядипломної освіти грунтується на ідеї безпе�
рервної освіти, яка прийнята за стратегічну в усіх циві�
лізованих країнах світу.

Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні
була затверджена рішенням Колегії МОН від 11 квітня
2002 р. Основними передумовами її розробки стали су�
часні процеси становлення демократичної, правової,
соціальної держави, розвиток засад громадянського
суспільства, інтеграція України в Європейське співто�
вариство, проведення освітньої реформи, зокрема ре�
формування післядипломної освіти, спрямованої на її
вдосконалення [4, с. 202].

Система управління післядипломною освітою побу�
дована відповідно до Законів України "Про освіту", "Про
вищу освіту" та поєднує централізовані та децентралізо�
вані форми керівництва фаховим зростанням спеціалістів
на рівні регіонів, областей та районів, відповідно до по�
треб галузей. Координуючим центром післядипломної
освіти є Міністерство освіти і науки України, яке співпра�
цює у цьому напрямі з усіма галузевими міністерствами
та відомствами, Академією наук України та галузевими
академіями, що мають у своєму підпорядкуванні
відповідні навчальні заклади та підрозділи, а також з ме�
режею недержавних закладів післядипломної освіти.

Сьогодні у формуванні комплексної системи після�
дипломної освіти як складової частини національної
освіти відбуваються позитивні зміни. Так, у 2006 р. в 600
закладах післядипломної освіти різного рівня підвищу�
вали кваліфікацію близько 300 тис. фахівців народного
господарства, 30 тис. осіб отримують другу освіту за
програмами різного освітньо�каліфікаційного рівня з 58
спеціальностей [5, с. 155]. З реалізацією основних засад
Болонського процесу змінюється і стратегія роботи си�
стеми післядипломної освіти: навчальні заклади цієї
системи поставлені перед необхідністю працювати не
стільки на функціонування системи освіти, скільки на її
розвиток.

Сьогодні вища освіта розглядається як фундамент
розбудови української держави. Її повинні мати майже
три чверті дорослого населення. Але постає проблема
фінансування освіти. Світовий досвід показує, що витра�
ти на освіту повинні становити на менш як 5 % ВНП [1, с.
107]. До речі, експертами ЮНЕСКО мінімально можли�
ва частка витрат держави на освіту визначена на рівні 3,5
%. При їх зменшенні зростає ймовірність занепаду інфра�
структури системи освіти. На сьогодні наша вища освіта
на 37% фінансується з бюджету, на 61 % — фізичними та
юридичними особами і лише на 1 % — підприємствами.
Така структура фінансування не відповідає світовим тен�
денціям, де основне джерело фінансування освіти — це
кошти державного та місцевих бюджетів.

У сучасних умовах ця проблема має розв'язуватися
кількома напрямами. По�перше, фінансування з боку
держави, але в умовах, коли ВНЗ навчають фахівців
згідно з дійсним державним замовленням або викону�
ють наукові програми так само на замовлення держав�
них органів або підприємств. По�друге, фінансування з
боку окремих підприємств та фірм, коли навчання
фахівців здійснюється на їх замовлення або для них ви�
конується тематика на основі госпрозрахунку. По�
третє, фінансування навчання за рахунок безпосеред�
ньо осіб, які бажають здобути певну спеціальність.

Слід також відзначити, що комерціалізація та не
виважені зміни в змісті вищої освіти зумовлюють те, що
сьогодні ВНЗ дедалі схиляються в бік підготовки кори�
стувачів, споживачів і, як наслідок, одночасно ігноруєть�
ся підготовка фахівців — генераторів нових знань, тех�
нологій, потрібних для забезпечення інноваційного роз�
витку держави. Некерованого характеру часом набуває
створення філій вищих навчальних закладів (ВНЗ) у рай�
центрах, селищах, містечках — без кадрів і навчальної
бази. Необхідно посилювати організаційну й конт�
рольну роль держави з одночасним розвитком само�
стійності й автономії ВНЗ. На часі проведення соціаль�
ної інвентаризації ВНЗ, переліцензування всіх сумнів�
них навчальних закладів. До цього спонукає й демогра�
фічна ситуація в регіонах України.

Отже, реформування системи вищої освіти Украї�
ни відбувається у напрямі будівництва єдиного євро�
пейського простору. МОН України не тільки ухвалює
та визнає спільні для європейських держав положення,
а й докладає зусиль до їх реалізаїці. Відбувається віднов�
лення матеральної бази ВНЗ, йде творчий пошук, виз�
нання можливостей приватної сфери вищої освіти,
зміцнення її позицій в цілій освітній системі країни.
Система управління вищою освітою в Україні стає сьо�
годні все більш відкритою, гнучкою, здатною до розвит�
ку за світовими освітніми моделями.

У той же час, не дивлячись на те, що розпочався пе�
регляд і спрощення структури освітньо�кваліфікаційних
рівнів та розроблено новий перелік спеціальностей, на�
укового обгрунтування з огляду на реальні потреби сус�
пільства і деяких показників прогнозування й досі немає.

Для цього потрібно внести відповідні зміни до за�
конів, які повернули б виробників до продуктивної взає�
модії з навчальними закладами. В той же час не всі на�
вчальні заклади засвоїли правила ринкових відносин,
вони не проявляють належної гнучкості та оператив�
ності щодо змін до програм, адекватно не реагують на
новітні технічні досягнення, розвиток інформаційних та
комунікаційних технологій. Не аналізуються регіо�
нальні стратегії розвитку для формування уявлень про
затребуваність конкретних спеціальностей. Назріла
потреба навчання керівників закладів освіти техніці мо�
ніторингу ринку праці, аналізу вимог підприємств до
умінь та компетенцій фахівців.

У цілому, системі організації вищої освіти в Україні
відбулися зміни, які загалом збігаються з напрямом
світових тенденцій у сфері освіти. Можливим ризиком
в цих процесах можуть стати формалізм, небажання
вносити зміни в чинну систему, засвоєння новітніх
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технологій, обмежене фінансування, різниця в менталь�
ності українського й західного соціуму. Вихід вбачаєть�
ся у тому, щоб основою єдності у Європейському освіт�
ньому просторі виступила нова логіка побудови фунда�
ментального базису сучасної вищої освіти, який має ор�
ієнтуватися на інтеграцію знань, поєднуючи їх розви�
ток з процесами глобалізації, гуманізації, швидким зро�
станням наукового знання й високих технологій, адап�
тативною реакцією ринку на формування нових форм
праці й зайнятості.

Для того, щоб Україна повністю реалізувала поло�
ження Болонської декларації, їй потрібно не тільки
здійснити значні зміни в системі вищої освіти, але й за�
початкувати європейські стандарти якості освіти, демок�
ратизувати освітню сферу без утрати кваліфікаційних
показників, змінити управління якістю освітнього про�
цесу. У "Всесвітній декларації про вищу освіту для XXI
ст.", прийнятій Всесвітньою конференцією з вищої осві�
ти в Парижі у жовтні 1998 р., підкреслювалось, що якість
освіти — поняття багатомірне, що охоплює всі його
функції і види дяльності (навчальні і академічні програ�
ми, наукові дослідження, комплектування кадрами і сту�
дентами, матеріально�технічну базу, суспільно�корисну
діяльність і академічне середовище). При цьому для підви�
щення якості дуже важливо забезпечити єдність внутрі�
шньої оцінки з оцінкою зовнішньою. Моніторинг якості
національної системи освіти визнано Радою Європи го�
ловним завданням, що передує створенню єдиного євро�
пейського простору освіти у 2012 р. Саме Болонський
процес посилив європейський акцент оцінювання, конт�
ролю та сертифікації якості освіти. У резолюції з'їзду
європейських ректорів вищих навчальних закладів (м.
Саламанка, 29—30 березня 2001 р.) якість визначено як
"наріжний камінь", "основну умову" довіри, мобільності,
сумісності і привабливості освіти [2, с. 75].

Модернізація управління якістю освіти, пошук нових,
відкритих і демократичних її моделей стали важливим
напрямом реформування в сфері вищої української осв�
іти. Для досягнення цієї стратегічної мети першочерго�
вим було налагодження високопрофесійного наукового,
аналітичного і прогностичного супроводу управлінських
рішень через моніторинг якості діяльності ВНЗ. Він є над�
звичайно важливим поруч з такими обов'язковими умо�
вами забезпечення якості, котрими є ретельний підбір
викладачів та адміністраторів; постійне підвищення їх
кваліфікації; розвиток нових технологій і методик на�
вчання; інтеграція навчальних і наукових напрямків діяль�
ності навчального закладу; співставлення освітнього про�
цесу з міжнародними стандартами. Під моніторингом
якості в освітній галузі найчастіше розуміють комплекс�
ну систему спостережень за станом системи освіти та
змінами, що відбуваються в ній і її окремих елементах,
оцінювання ситуації та вироблення прогнозу щодо якості
освіти та її можливого розвитку.

Моніторинг якості діяльності ВНЗ України передба�
чав: вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду оці�
нювання якості освітньої галузі і створення на основі
цього національної системи індикаторів і критеріїв якості
освіти, формування національної та регіональної елект�
ронної бази даних стосовно якості функціонування сис�
теми вищої освіти України; розробку принципів і методів
вироблення освітніх стандартів відповідно до вимог Дер�
жавного освітнього стандарту за ступенями навчання [6,
с. 19]. Моніторинг, який постійно проводив департамент
вищої освіти МОН України, дав можливість одночасно
використовувати його і як засіб проведення соціально�
педагогічних досліджень, і як інструмент управлінсько�
го впливу на систему вищої освіти. Завдяки новому рівню
інформаційного забезпечення, впровадженню моніто�
рингових технологій стало можливим прийняття управ�
лінських рішень, які сприяли: удосконаленню форм і ме�
тодів освітньої діяльності; підвищенню якості та опера�
тивності вирішення планово�економічних, методичних та
інших завдань; формуванню загального інформаційного

простору в системі вищої освіти.
Основними інструментами, здатними забезпечити як

внутрішню, так і зовнішню оцінку освітньої діяльності на
національному та міжнародному рівнях, є механізми
ліцензування та акредитації як ВНЗ, так і його освітніх
програм. Історико�типологічий аналіз наукових джерел
свідчить про те, що інститут моніторингу в освітній га�
лузі як інструмент управління освітою, виявлення та оц�
інки важливості проблем, які виникають в освіті, відсте�
ження перебігу та результативності освітніх реформ,
почав формуватися в Україні в умовах незалежності.
Початком виникнення національної системи ліцензуван�
ня і акредитації можна вважати Закон УРСР "Про осві�
ту", прийнятий 23 травня 1991 р. В ньому, поруч з відо�
мим ще з радянських часів терміном "атестація" і по�
рівнянно новим — "акредитація", вперше з'явилось й по�
няття "ліцензування". Проте до 1992 р. власної системи
оцінки діяльності ВНЗ на Україні не існувало. Така сис�
тема була заснована постановою "Про акредитацію ви�
щих учбових закладів" від 1 червня 1992 р. за № 303, у
відповідності з якою і почала діяти Міжгалузева респуб�
ліканська акредитаційна комісія [9, с. 70]. Саме тоді було
закладено принцип повної підконтрольності цього орга�
ну Міністерству освіти України. Заключний етап форму�
вання першої національної системи ліцензування і акре�
дитації був пов'язаний з наказом МОН України за № 157
від 20 жовтня 1992 р., за яким акредитація визначалась
як комплекс міроприємств, що містить ліцензування, ате�
стацію та сертифікацію. Згідно з чинним законодавством,
навчальні заклади, незалежно від їх відомчого підпоряд�
кування і форм власності, мали право здійснювати освіт�
ню діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сьогодні надзвичайно важливим є

налагодження ефективного управління системою вищої
освіти країни, що зумовлено, насамперед, необхідністю
оперативно, а головне — правильно реагувати на зміни,
які відбуваються у ВНЗ. У вищих навчальних закладах
України поки ще дуже низький рівень інформованості
викладачів, студентів про їхні права і обов'язки, роботи
з розгляду заяв і скарг та вкрай незадовільний стан ви�
конавської дисципліни.
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