
1 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оновлення системи і змісту 
університетської освіти:  
нові підходи, нова якість 

 

Львів 2019 



2 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

 

 

 

 
Оновлення системи і змісту 

університетської освіти: 

нові підходи, нова якість 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Львів 2019 
  

gff 



3 
 

УДК 378.4 

Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, 

нова якість: матеріали круглого столу за участю порадників академічних груп 

та викладачів факультету управління фінансами та бізнесу. – 24 квітня 2019 р. – 

Львів: ФУФБ, 2019. – 88 с.  

 

Рекомендовано до випуску Вченою радою  

факультету управління фінансами та бізнесу  

Львівського національного університету імені Івана Франка  

(протокол № 11 від 22 травня 2019 р.). 

 

Упорядник: Ю. В. Шушкова 

Комп’ютерне верстання: В. Ю. Ситник 

 

Праці друкуються в авторській редакції. Відповідальність за точність, 

достовірність та зміст поданих матеріалів несуть автори. 

Матеріали круглого столу розраховані на широку читацьку аудиторію: 

наукових працівників, викладачів закладів вищої освіти, інтелектуальну еліту, а 

також усіх, хто цікавиться питанням оновлення університетської освіти. 

 

 

Наша адреса:  

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

Факультет управління фінансами та бізнесу,  

Рада порадників 

79038, м. Львів, вул. Коперника, 3, каб. 202.  

http://financial.lnu.edu.ua 

  

http://financial.lnu.edu.ua/


4 
 

ЗМІСТ 

Бобко Л.О., канд. пед. н., доцент  

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ .................................................. 6 

Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доцент  

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА.............................................................................................................................. 11 

Бугіль С.Я., к.е.н., доцент  

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ................................. 15 

Васьків О. М.  

НОВА ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ................................................................... 18 

Ватаманюк-Зелінська У.З., д.е.н., доцент  

МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ 

ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ..................................... 21 

Герасименко О.В., к.е.н., доцент  

Капленко Г.В., к.е.н., доцент  

НОВІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ В ОНОВЛЕНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ............. 25 

Голинський Ю. О., к.е.н.  

Проблеми та перспективи запровадження інноваційного освітнього середовища .......... 35 

Долбнєва Д. В., к.е.н., доцет  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ ...................................................................................................................... 39 

Задорожна А.В., к.ф.-м.н., доцент  

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ У XXI СТОЛІТТІ ............................................. 45 

Лобода Н.О., к.е.н, доцент  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ................ 46 

Пак Н. Т., к.е.н., доцент  

ВИЩА ОСВІТА ФРАНЦІЇ :ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ............................................................ 48 

Петик Л. О., к.е.н., доцент  

Західна О. Р., к.е.н., доцент 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ СВІТОВОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ . 53 

Попович Д. В., к. е. н., доцент  

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ПРОВІДНИЙ ВЕКТОР ЇЇ 

РОЗВИТКУ ...................................................................................................................................... 58 

Приймак С. В., к.е.н., доцент 

Гончарук С. М., к.е.н., доцент 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ....................................................................... 62 

Сич О. А., к.е.н., доцент 

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЩО ПРИСКОРЮЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ВИЩІЙ ОСВІТІ ......................................................................................................................... 65 



5 
 

Смолінська С. Д., к.е.н., доцент 

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ...................................................................................................... 70 

Стадник Ю. А., к.е.н., доцент 

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕНЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ................................. 73 

Татарин Н. Б., к.е.н., доцент 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ......................................................................................................... 76 

Шушкова Ю.В., к. е. н., доцент 

Дубик В.Я., к. е. н., доцент 

НОВІТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ............................. 82 

Ясіновська І.Ф., к.е.н., доцент 

ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ І ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ РИНКУ ПРАЦІ............................................................................................................. 87 

 

  



6 
 

Бобко Л.О., канд. пед. н., доцент 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку світового 

суспільства суттєво зростають вимоги до науки та системи підготовки 

професійних кадрів. Процеси глобалізації потребують найбільш радикальних 

реформ у сфері конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Як свідчать 

наукові дослідження, університети розвинутих країнах світу вже давно 

перетворились на самостійних суб’єктів інноваційної діяльності, що дозволяє 

останнім набувати майнові права та об’єкти інтелектуальної власності, 

створювати власні компанії, самостійно розпоряджатися власними ресурсами, 

стратегічно планувати діяльність, бути зацікавленими в доведенні наукового 

продукту до стадії комерційного. Так у структурі більшості закордонних 

університетів є відділи, відповідальні за зв'язок університету та бізнесу [1]. 

В Україні така форма співробітництва мало розвинена. Майже відсутні 

спільні наукові дослідження підприємств з ВНЗ, бізнесові структури фактично 

не беруть участі у розробці навчальних програм, не використовують 

стипендіальних та грантових програм. Зазвичай їхня співпраця обмежується 

стажуванням та практикою студентів з можливим подальшим 

працевлаштуванням.  

Представники бізнесу та вишів по різному визначають основні 

перешкоди у налагодженні продуктивної співпраці. Так, на думку  керівників 

університетів, основними бар’єрами якісної взаємодії є недостатня 

поінформованість бізнесу про можливості співпраці з ВНЗ та його 

орієнтованість лише на швидке отримання прибутку; тоді як представники 

компаній вважають, що причина полягає в недостатньому розумінні 

навчальними закладами реалій бізнес-світу та надмірній бюрократизації ВНЗ. 

Одним із головних завдань в частині модернізації вітчизняної системи 

вищої освіти стає налагодження продуктивного механізму співпраці між 
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університетами, бізнесом та державою, що дозволить збільшити ефективність 

освітньої діяльності та виробити шляхи трансферу технологій у виробництво, 

комерціалізувати знання загалом. Ефективну модель такої взаємодії 

запропонував американський вчений Генрі Іцковіц, назвавши її моделлю 

«потрійної спіралі» [2, с. 239]. Дана модель відображає перехід від 

домінуючого в індустріальному суспільстві партнерства бізнесу і держави до 

тристоронньої співпраці між університетами, бізнесом та державою в 

суспільстві знань. Потрійна спіраль як синтез елементів – це платформа для 

формування інститутів, створення нових організаційних форм для 

впровадження інновацій. Зазвичай вона починається зі встановлення між 

університетом, бізнесом та державою взаємних відносин, в яких кожен 

намагається підвищити ефективність інших.  

Ідея моделі потрійної спіралі полягає в тому, що потенціал для інновацій 

та економічного розвитку в суспільстві знань міститься у визначальній ролі 

університету та поєднанні елементів університету, бізнесу і держави для 

створення нових інституційних форм продукування, трансферту та 

застосування знань.  

Доцільність та ефективність співпраці в рамках моделі «потрійної 

спіралі» визначається системою переваг, що їх у результаті взаємодії отримує 

кожен з інститутів (табл. 1).  

Слід зазначити, що таке партнерство є взаємовигідним, оскільки 

університет отримує додаткові фінансові ресурси та практичну спрямованість 

своєї діяльності, підприємство – кваліфікованих фахівців і новітні технології, а 

держава – розвиток інноваційної економіки та зростання 

конкурентоспроможності на міжнародній арені. Для суспільства в цілому така 

кооперація містить значний економічний, науково-технічний і соціальний 

ефект, а інвестиції в людський та інтелектуальний капітал є найбільш 

ефективними на тривалу перспективу. 
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Таблиця 1. 

Переваги співпраці між університетами, бізнесом та державою 

Університет Бізнес Держава 

Збільшення інвестицій в 

фундаментальні та прикладні 

дослідження 

Зростання інноваційності 

виробництва, перетворення 

його на високотехнологічне 

Розвиток пріоритетних сфер 

наукових досліджень, 

реалізація наукового 

потенціалу країни 

Створення науково-дослідних 

інститутів, лабораторій, 

технопарків, інкубаторів, 

оновлення матеріально - 

технічної бази, налагодження 

каналів для трансферу 

технологій у виробництво 

Підвищення 

конкурентоспроможності на 

ринку завдяки використанню 

унікальних технологій 

Активізація ділової активності 

(шляхом надання пільг, 

звільнення від податків бізнес-

структур, які співпрацюють з 

університетами), заснування 

нових типів підприємств 

Створення на базі університету 

структурних підрозділів, які 

займаються підприємницькою 

діяльністю 

Створення на базі 

підприємства структурних 

підрозділів, які займаються 

науковими дослідженнями 

Підвищення рівня 

інноваційності економіки, 

зростання людського та 

інтелектуального капіталу, 

зменшення залежності від 

фізичних ресурсів 

Збільшення автономності та 

фінансової незалежності 

Збільшення прибутку за 

рахунок збільшення доданої 

вартості 

Адаптація професійної 

підготовки до сучасних потреб 

ринку праці 

Розширення можливостей у 

сфері наукових досліджень та 

працевлаштування студентів 

Залучення 

висококваліфікованих кадрів 

Соціально-економічний 

розвиток регіонів, розбудова 

регіональних науково-

технологічних центрів 

Отримання прав 

інтелектуальної власності та 

патентів на винаходи, 

комерціалізація знань 

Розширення функцій бізнесу, 

участь у створенні спільних 

венчурних фондів та в 

освітньому процесі вищих 

навчальних закладів 

Інтеграція до міжнародного 

наукового простору, 

налагодження міжнародної 

комерціалізації знань і 

трансфер технологій 

Підвищення престижу 

університету та науки загалом 

Підвищення репутації, 

визнання, лояльність держави 

та схвалення суспільством 

Зростання 

конкурентоспроможності 

країни 

Обмін кадрами, створення професійних зв'язків і поява довіри між інститутами,зближення освіти, 

науки, бізнесу і держави 

 

Започатковані в Україні реформи у сфері вищої освіти мають забезпечити 

прозорість, відкритість та мобільність освітньої системи, академічну свободу та 

автономність університетів, підвищити якість освітніх послуг та створити 

умови для розвитку в Україні університетів світового класу. Важливим кроком 
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на етапі цього впровадження є вироблення чіткої політики та механізмів з 

метою максимально прозорого і об’єктивного управління реформами, що 

дозволить уникнути негативної реакції суспільства. 

Необхідною та важливою умовою реформування є налагоджене та 

взаємовигідне партнерство держави, бізнесу та університетів, що дозволить 

узгодити інтереси та об’єднати зусилля для їх реалізації. В Україні найбільш 

поширеною формою партнерства залишаються програми стажування студентів, 

навчальні курси та конкурси, однак можливості та варіанти співпраці між 

державою, бізнес-середовищем та освітньою сферою є набагато більші. 

Зокрема, Холявко Н. І. [3, с. 34] виділяє такі напрями співпраці: 

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 

- проведення університетами наукових досліджень на замовлення 

підприємств; 

- використання результатів досліджень і розробок у діяльності 

підприємств; 

- отримання університетами патентів на наукові розробки і винаходи та 

купівля підприємствами ліцензій на їх використання; 

- створення інноваційних підприємств, кластерів, інкубаторів, 

технопарків на базі університетів; 

- надання експертної допомоги та консультаційних послуг. 

У цьому аспекті важливим питанням постає фінансування наукової та 

інноваційної діяльності університетів. В Законі України «Про вищу освіту», 

прийнятому в 2014 році, ендавмент (або сталий фонд ВНЗ) трактується як «…сума 

коштів або вартість іншого майна, призначена для інвестування або капіталізації 

на строк не менше 36 місяців, пасивні доходи від якої використовуються вищим 

навчальним закладом з метою здійснення його статутної діяльності у порядку, 

визначеному благодійником або уповноваженою ним особою»[4]. Крім того, ВНЗ 

надається право засновувати ендавмент та «…розпоряджатися доходами від його 

використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також 

отримувати майно, кошти і матеріальні цінності … як благодійну допомогу»[4]. 
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До того ж ВНЗ може «…засновувати підприємства для провадження інноваційної 

та/або виробничої діяльності; шляхом внесення нематеріальних активів брати 

участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів 

(наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо)»[4]. З огляду на це 

можна зробити висновок, що держава намагається стимулювати інноваційну і 

науково-дослідницьку діяльність в університетах та їх співпрацю з бізнес-

структурами. Зокрема, в Законі визначено, що держава «…економічно заохочує 

підприємства різних форм власності до співпраці з вищими навчальними 

закладами щодо виконання науково-інноваційних проектів, підготовки і 

перепідготовки фахівців з вищою освітою, проведення практики студентів»[4]. 

Зрозуміло, що ефективні механізми імплементації цих та інших норм ще 

потребують свого налагодження і доопрацювання, однак напрям змін уже 

визначено, принаймні, на законодавчому рівні.  
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РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти, мета державної 

політики полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, 

здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й 

примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, 

розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та 

правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти [1]. 

Перед системою вищої освіти постають нові завдання, пов’язані з виробленням 

нової педагогічної стратегії, визначенням цілей та задач освіти, її змісту, 

принципів та методів. Запровадження нової парадигми і відповідних нових 

моделей освіти не зводиться до збільшення обсягів змісту навчальних 

дисциплін, а потребує досягнення принципово нових цілей освіти, які 

полягають у набутті нових, вищих рівнів освіченості кожної. 

 Нові цінності інформаційного суспільства висувають нові вимоги до 

якості вищої освіти. Якість сучасної вищої освіти не може оцінюватись лише 

сумою знань, засвоєних випускником вищого навчального закладу. Сучасний 

світ потребує фахівців із широким кругозором, глибокою науковою 

підготовкою у професійній сфері, здатних до свободи дій, до швидкої орієнтації 

у потоці інформації, до постійного поповнення та оновлення знань [1-5]. Отже, 

головне завдання освіти – навчити людину вчитися. Серед задач вищої школи 

особливої уваги потребують наступні: – сформувати у студентів потребу в 

самоосвіті, у постійному підвищенні рівня кваліфікації, озброїти їх 

раціональними прийомами самостійної навчальної діяльності; – сприяти 

розвитку самостійного, критичного, творчого мислення, творчої активності 

майбутніх фахівців; – сприяти соціальній самореалізації особистості в умовах 
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сучасного інформаційного суспільства; – сформувати навички грамотного 

збирання та опрацювання інформації; – сприяти розвитку комунікативних 

здібностей та культури комунікації майбутніх фахівців. Аналіз сучасних 

досліджень дає підстави вважати, що розв’язання вказаного кола питань 

потребує синергетичного підходу до освіти, який за сучасних умов є 

актуальним та затребуваним. Синергетичний підхід принципово змінює 

погляди на процеси керування. Кардинальним у синергетичному пізнанні 

процесів самоорганізації природних систем є розуміння єдності „порядку і 

хаосу”, їх доповнюваності один одного. Оскільки йдеться про виявлення та 

використання загальних закономірностей в різних галузях, то такий підхід 

передбачає міждисциплінарність. Стосовно значення синергетичного підходу у 

розвитку освітньої системи необхідно відмітити, що синергетика розкриває 

принципи управління і прискорення еволюції системи малими, але достатньо 

ефективними організуючими впливами. В даному середовищі при відповідних 

умовах, у тому числі й штучно створених, може виникнути цілком певний набір 

структур, обумовлених властивостями самого освітнього середовища. 

Керування процесом при цьому спрямовано на те, щоб виникли не будь–які 

можливі, а бажані структури. Відкрита модель освіти передбачає [5]:  

відкритість освіти майбутньому; інтеграцію всіх способів освоєння людиною 

світу; розвиток і застосування в процесі освіти синергетичних уявлень про 

відкритість світу, цілісність та взаємозв’язок людини, природи і суспільства; 

вільне використання різних інформаційних систем, які сьогодні відіграють не 

менш важливу роль в освіті, ніж безпосереднє спілкування з викладачем; 

особистісну спрямованість процесу навчання; постійний пошук та оновлення 

змісту освіти, формування нових орієнтирів та цілей; зміну ролі викладача: 

перехід до спільних дій у нових, нетривіальних ситуаціях у відкритому світі, 

що постійно змінюється. Запровадженню синергетичної моделі освіти сприяє 

дійсна фундаменталізація всього освітнього процесу, що забезпечує умови 

цілісного сприйняття наукової картини світу, надає можливість сформувати 

міждисциплінарні знання, варіювати різні види діяльності, освоювати нові 
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професійні сфери. Вивчаючи питання фундаменталізації навчального процесу, 

ми погоджуємося з думкою авторів [3], що, на жаль, сучасна вища освіта 

продовжує працювати, головним чином, на відтворення авторитарної системи 

знань та накопиченого досвіду. При цьому успішність учбового процесу 

оцінюється насамперед тим, наскільки вдалося передати студентам знання, 

вміння, навички та цінності, чим забезпечується підготовка майбутніх 

випускників в умовах існуючих технологій. Ґрунтовні знання, вміння і навички 

є дуже важливими для майбутнього фахівця, але сучасна науково–технічна 

революція визначає повну зміну технологій, появу процесів нового типу.  

Реалізація інновацій в учбовому процесі потребує зміни ролі викладача, 

який вже не є єдиним джерелом інформації та практичного досвіду, а має бути 

одночасно і джерелом авторитетної інформації, і організатором пізнавального 

процесу, і наставником та психологом; готовності та прагнення самих студентів 

до самопізнання, самоосвіти та самореалізації; наявності ефективного 

механізму зв’язку викладач–студент. Основою реалізації „відкритої моделі” 

освіти є новий тип соціальних відносин, який передбачає співробітництво, 

співтворчість, взаємну допомогу та координацію всіх учасників навчального 

процесу.  

Перехід від нормативної до відкритої системи освіти потребує пошуку 

адекватних методів і технологій освіти, використання демократичного стилю у 

побудові освітнього процесу, готовності викладача до переходу від 

авторитарного управління освітньою діяльністю до сумісної діяльності та 

співробітництва. Новий демократичний стиль, який використовується у 

побудові освітнього процесу, характеризується наступними особливостями: – 

формальний процес передачі знань замінюється розв’язанням конкретних 

завдань, які спільно обговорюють викладач і студент; – формування знань і 

вмінь студентів відбувається не через пасивне запам’ятовування, а полягає в 

оволодінні різноманітною інформацією; – формою спілкування викладача зі 

студентом стає взаємний обмін інформацією, що передбачає велику самостійну 

роботу та самоосвіту студентів шляхом застосування окрім традиційних, нових 
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засобів пізнання, пов’язаних із сучасними технічними можливостями; – 

характер відношення між учасниками освітнього процесу базується на 

чергуванні домінування або рівності викладача і студента. Цілком очевидно, що 

такого роду нетрадиційна, демократична модель освітнього процесу повинна 

застосовуватися в процесі навчання дорослих людей, які мають свідому 

мотивацію до освіти, бажають отримати сучасні знання вміння та навички. До 

цієї групи можуть бути віднесені старшокласники, студенти, фахівці, що 

навчаються в системі підвищення кваліфікації. Ми вважаємо, що саме 

демократична модель освітнього процесу має підготувати сучасну людину до 

формування таких рис, як толерантність, сприйняття інших культур, релігій, 

цінностей, уміння спілкуватися з їх носіями. Становлення синергетичної 

концепції вищої освіти потребує дійсної фундаменталізації всього освітнього 

процесу, внесення змін в існуючі програми фундаментальних та фахових 

дисциплін, а головне – модернізації пріоритетів, цінностей, відносин та 

взаємовідносин в системі освіти, що в свою чергу відкриває широкі 

перспективи дослідницької роботи.  
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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Розвиток вищої освіти виступає одним з пріоритетних чинників 

міжнародного позиціонування України. Опора на освіченість суспільства, на 

якість людського капіталу дозволить Україні зберегти своє місце в ряді держав, 

здатних впливати на світові процеси. 

На сьогоднішній день в Україні, при незаперечних досягненнях в 

розвитку вищої школи, якість вітчизняних фахівців нажаль не відповідає 

сучасним вимогам. Про це свідчить той факт, що маючи велику кількість та 

різну профільність ВНЗ, спостерігається недостатнья кваліфікація значної 

кількості молодих випускників. Спостерігається «надлишок» фахівців з 

дипломами і нестаток кадрів, здатних на високому професійному 

кваліфікаційному рівні вирішувати складні виробничі та управлінські завдання. 

Це обумовлює необхідність чіткого усвідомлення того, якою має бути вища 

освіта і яким повинен бути фахівець – випускник вищої школи. 

До основних проблем, що притаманні вітчизняній системі вищої освіти 

слід віднести: 

1. Значне відставання вітчизняної системи вищої освіти, що 

обумовлено, в першу чергу, станом її кадрової і матеріальної бази. У країні 

накопичений значний потенціал освітніх інновацій, сучасних ефективних 

методів навчання. Для їх поширення не вистачає ресурсів. Додаткову 

перешкоду створюють запозичені з радянського часу неефективні та архаїчні 

державні інститути державного замовлення, фінансування і управління якістю, 

які призводить до 20-30 % втрат обмежених ресурсів, що спрямовуються на 

освіту. 

2. Відсутність інститутів, що забезпечують формування державного 

замовлення на підготовку фахівців різних спеціальностей та кваліфікацій на 

основі оцінки потреби в них. У сучасних умовах механізм держзамовлення є не 
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стільки ринковим засобом проведення державної політики, скільки 

інструментом реалізації інтересів державних навчальних закладів при розподілі 

бюджетних засобів. Розподіл обсягу безкоштовного навчання наразі 

орієнтовано не на кадрові потреби реальної економіки, а на можливості ВНЗ з 

підготовки фахівців у відповідних сферах. Таким чином, «консервується» 

сформована структура вищої освіти. 

3. В останні роки більшість європейських країн збільшили обсяги 

державного фінансування освіти, після того, як її фінансування було зменшено 

наслідок кризи 2009-2010 рр. На відміну від інших країн, в Україні недостатні 

витрати на освіту. 

4. Простежується диспропорція у фінансуванні системи освіти: 

загальна освіта «з’їдає» 80% загального обсягу фінансових ресурсів, що 

надходять у систему, професійна – тільки 20%. Це неприйнятно з погляду 

модернізації економіки. 

На думку автора, для подальшого розвитку позитивних тенденцій в освіті 

та нівелювання негативних рис необхідні ефективні інститути і відносини 

соціального партнерства, що забезпечують зв’язок освіти з потребами 

особистості, суспільства та ринку праці. 

Активний пошук нової місії і ролі вищої, особливо університетської, 

освіти, повинен полягати в: 

 перетворенні університетів в епіцентри програмування регіонального 

розвитку не тільки в економічному, а й в соціальному, культурному, 

екологічному сенсі; 

 формуванні нової – інноваційно-підприємницької – моделі університету, в 

якій останній перетворюється фактично в науково-освітньо-промисловий 

комплекс з академічним «ядром» і міждисциплінарною проектно-

орієнтованою периферією, що складається з розмаїття мережевих 

інноваційних високотехнологічних структур і малих підприємств, що 

активно співпрацюють із замовленнями місцевих органів влади, 

промисловістю, бізнесом та суспільством в цілому. 
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Аналіз літератури дозволяє зробити висновок про наближення 

революційної зміни («мутації») традиційної ідеї вищої освіти, що передбачає 

реформацію, пов’язану з усвідомленням необхідності «освіти впродовж життя». 

Університети не тільки можуть, а й зобов’язані взяти на себе нову місію, що 

передбачає досить серйозні трансформації і реконфігурації, щоб бути здатними 

обслуговувати освітні замовлення найбільш висококваліфікованих фахівців 

(дорослих людей) свого регіону, країни (університет як інститут безперервної 

освіти дорослих). В такому випадку, за аналогією з деякими країнами 

Організації економічного співробітництва та розвитку, визначається 

доцільність організації можливості «човникового руху» молодих людей з 

робочих місць до ВНЗ і назад, замість перебудови «безперервної 

чотирьох/п’яти/шести-річної освіти» [4]. 

Важливими завданнями вітчизняної системи вищої освіти, що слід 

вирішити першочергово є: 

 усунення перевантаженості освіти; 

 зміна методів навчання, переважне використання тих, що формують 

практичні навички аналізу інформації, самонавчання; 

 відновлення і зміцнення зв’язку професійної освіти з науковими 

дослідженнями і практикою, формування механізмів систематичного 

відновлення змісту освіти; 

 ліквідація відставання від світової науки в стандартах і якості викладання 

соціальних наук, у першу чергу економіки, менеджменту і права; 

 збільшення частки «відкритої освіти» (вибіркових дисциплін) в навчальних 

програмах усіх рівнів до 20-30%; 

 здійснення переходу на світову систему показників якості і стандартів 

освіти всіх рівнів, забезпечення міжнародного визнання українських 

документів про освіту; 

 забезпечення «робочими» знаннями як мінімум однієї з іноземних мов усіх 

випускників вищої школи. 
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Васьків О. М. 

ст. викл. кафедри економічної кібернетики 

НОВА ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

Вимірювання результатів університетської діяльності впродовж останніх 

десятиліть стало одним з головних завдань, яке постає як перед тими, хто 

визначає освітню політику на національному та глобальному рівні, так і перед 

основними споживачами освітніх послуг – абітурієнтами та їх батьками, 

студентами, роботодавцями. Суспільство та його інститути намагається 

контролювати розподіл як бюджетних, так і інших коштів, виходячи з якості 

продукту, який постає внаслідок їх освоєння. Комерціалізація діяльності стало 

однією з провідних тенденцій сучасної цивілізації, і, звичайно, не могла 

оминути університетське середовище. Тож за цих умов виникає необхідність 

оцінити існуючі системи оцінки якості, їх історичне становлення, сучасний стан 

та перспективи на майбутнє [1]. 

Оцінка якості університетської освіти – це проблема, навколо якої вже 

кілька десятиліть точиться жвава дискусія. Так, якщо оцінка якості 
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університетської освіти в англомовній літературі розглядається в сотнях робіт, 

то визначення того, чим є ця якість по суті, присвячена відносно невелика 

кількість праць. Однією з них є надрукована ще в 1993 році за редакцією 

Роджера Елліса (Roger Ellis) колективна монографія «Оцінка якості 

університетського навчання» [1, 2-4]. 

Якість – це філософська категорія, яка втілює сукупність ознак, 

особливостей та властивостей, що відрізняють певний предмет чи явище від 

інших, надають їм певну завершеність. Отже, якість вищої освіти є 

маніфестацією її суті, причому у найкращому, позитивному вимірі. Історичні 

зміни, які відбуваються в останні десятиліття, певним чином трансформували 

цю сутність. Особливо це стосується елітного сегменту вищої освіти, тих 

інституцій, які претендують на право бути університетами світового класу [1]. 

Акцент на проведення наукових досліджень, ефективна інтернаціоналізація, 

можливості залучення кращих викладачів та студентів, професійний 

менеджмент та достатні фінансові ресурси – це основні складові університету, 

який є конкурентоздатним в глобальному освітньому просторі. Забезпечення 

якості вищої освіти – це одне з основних положень нового Закону України 

«Про вищу освіту», прийнятого в минулому році. Стаття 1 цього Закону фіксує 

якість вищої освіти як «рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів 

вищої освіти» [5], а якість освітньої діяльності як «рівень організації освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої 

освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню 

нових знань» [5]. Незважаючи на певну тавтологічність, сам факт 

термінологічного визначення даних понять має позитивне значення. 

Практика державного контролю за якістю університетської освіти на 

певному етапі історичного розвитку є поширеною серед багатьох країн світу, 

але слід відзначити тенденцію до переходу цієї функції до незалежних агентств 

оцінювання та інших недержавних інституцій. Відповідні зміни відбулися і в 

законодавчому полі України з прийняттям 1 липня 2014 року нової редакції 
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Закону України «Про вищу освіту», серед засадничих ідей якого, за висловом 

Лілії Гриневич, є «створення ефективної системи забезпечення якості вищої 

освіти згідно зі стандартами і рекомендаціями Європейського простору вищої 

освіти та на засадах, підтверджених Бухарестським комюніке профільних 

міністерств країн – учасниць Болонського процесу (квітень 2012 р.), яка 

передбачає, у тому числі, систему механізмів протидії корупції в сфері 

ліцензування й акредитації, проявам хабарництва в системі вищої освіти та 

залучення широкого кола зацікавлених сторін» [5, 6]. 

Забезпечення якості вищої освіти в Україні регулюється п’ятим розділом 

Закону «Про вищу освіту» [5]. Стаття 16 цього Закону визначає, що система 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності на 

загальнодержавному рівні включає в себе систему внутрішнього забезпечення 

якості (на рівні вищих навчальних закладів), систему зовнішнього забезпечення 

якості та систему забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та незалежних установ, що здійснюють 

оцінювання. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є 

«постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим цим Законом на 

реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти» (ст. 

17). 

Розглянувши основні підходи до оцінки якості університетської освіти, 

можна стверджувати, що існує формальна система оцінювання якості 

університетської освіти, яка здійснюються або державними, особливо за умов 

централізованого контролю за закладами вищої освіти, або незалежними, що є 

типовим для більшості демократичних країн, інституціями. 
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Ватаманюк-Зелінська У.З., д.е.н., доцент 

професор кафедри державних та місцевих фінансів 

МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

НАУКИ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ   

Потреба збільшення обсягів фінансування науки є сучасною проблемою 

оновлення системи університетськоїх освіти, її змісту та якості, адже належний 

рівень фінансового забезпечення науки є не лише одним з показників діяльності 

вищих навчальних закладів України, але й одним із найважливіших аспектів 

збезпечення стабільного економічного розвитку нашої держави. 

Можливості наукової сфери реалізувати свої основні функції 

соціокультурну, пізнавальну, економічну визначено пороговими значеннями 

індикатора наукоємності ВВП. Так, якщо частка витрат державного бюджету на 

науку менша 0,4% ВВП, то наука в країні може виконувати лише 

http://vak.org.ua/
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соціокультурну функцію. Питома вага її державного фінансування на рівні 

0,4%-0,9% від обсягу ВВП свідчить про те наука спроможна показувати лише 

окремі наукові результати і здійснювати пізнавальну функцію в суспільстві. І 

тільки при витратах на науку, які перевищують 0,9% ВВП, починає 

виконуватись її економічна функція [1]. Для України, відповідно до закону 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», цей показник складає 1,7% 

ВВП. Як бачимо економічну функцію вітчизняної науки має бути забезпечено.  

Так, для підвищення наукового потенціалу та на створення 

конкурентноспроможної продукції в Україні у 2018 році було виділено 8 млрд 

грн., що на 20% більше ніж у 2017 році. Ці кошти спрямовувались на 

підготовку наукових кадрів, зокрема молодих вчених, на фундаментальні та 

прикладні дослідження, розвиток інфраструктури наукової і науково-технічної 

діяльності... У 2019 році на сферу науки в державному бюджеті закладено 

більше ніж 9,3 млрд грн., що майже на 10% більше аналогічного показника 

2018 року [3].  

Наразі Міністерство фінансів України розглядає шляхи вдосконалення 

фінансової підтримки проведення наукових досліджень установами, які 

перебувають у віданні відповідних міністерств та інших органів виконавчої 

влади. Зокрема, у 2019 р. приблизно 476 млн. грн. розподілені серед 16-ти 

міністерств та інших органів виконавчої влади на проведення їх підвідомчими 

установами наукових досліджень (т.зв. «галузева наука»).  

Сьогодні наукова складова роботи установ, що знаходяться в сфері 

управління різних міністерств та інших органів виконавчої влади, є дуже 

незначною. Такі установи здебільшого виконують обслуговуючі (технічні) 

функції з розробки нормативно-правової бази, збору та аналізу даних, а їх 

наукова діяльність проводиться у відриві від аналогічної за профілем 

діяльності в академічних та університетських наукових установах інших 

головних розпорядників бюджетних коштів. Така система розподілу 

бюджетного фінансування «галузевої науки» не стимулює науковців до 

проведення досліджень, які б були спрямовані на досягнення конкретного 
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результату. Це, своєю чергою, призводить до неефективного використання 

коштів державного бюджету, що спрямовуються на наукову діяльність [3].  

Тому, наприкінці 2018 року Науковий комітет Національної ради України 

з питань розвитку науки і технологій відзначив необхідність удосконалення 

механізму фінансування «галузевої науки» за результатами заслуховування 

звітів головних розпорядників бюджетних коштів. Таким чином, здійснювати 

відбір та надавати грантову підтримку досліджень і розробок українських 

вчених, попри відомче підпорядкування, буде створений влітку 2018 року 

Національний фонд досліджень України. У держбюджеті на 2019 рік для 

забезпечення діяльності цього фонду передбачено 262 млн грн, що складає 

близько 4% від загального фонду фінансування науки в країні. До наукової 

ради Національного фонду досліджень обрані вчені із вагомими науковими 

здобутками та довірою в науковому середовищі. Тож відбір найякісніших 

наукових проектів буде здійснюватись незалежними експертами, цілком 

відкрито і прозоро, без будь-яких можливостей для корупції [3]. 

Відзначимо законодавче визначення щорічного збільшення обсягів 

державного фінансування, яке за рішенням Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій спрямовується й на конкурсне фінансове 

забезпечення проектів через Національний фонд досліджень 

України. Зауважимо також, що в більшості розвинених країн вже існують 

грантові інституції, завданням яких є підтримка на грантовій основі проектів 

найкращих досліджень і розробок на умовах відкритих конкурсних відборів. 

Як бачимо, в Україні лише у 2019 році запроваджується новий механізм 

фінансування наукових досліджень на конкурсній основі. Водночас, держава 

застосовує й фінансово-кредитні та податкові інструменти щодо створення 

економічно сприятливих умов для ефективного провадження наукової і 

науково-технічної діяльності. Для цього передбачається збільшення до 2025 

року обсягів фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3 % валового 

внутрішнього продукту – показника, визначеного Лісабонською стратегією 

Європейського Союзу [2].  
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Крім того, Міністерство фінансів України розглядає питання оптимізації 

структури галузевих наукових установ, їх перехід на грантовий принцип 

фінансування наукових досліджень, інтеграцію з провідними профільними 

академічними та університетськими установами. Зважаючи на це, «галузеву 

науку» доцільно перевести в залежність від якісних показників, і фінансувати ті 

наукові дослідження, які б мали перспективність, інноваційність та 

конкурентоздатність на міжнародній арені. Нові підходи до фінансування 

наукових досліджень, що орієнтовані на конкретний практичний результат 

дадуть змогу розкрити та підтримати науковий потенціал нашої країни 

шляхом переходу від фінансування ставок до фінансової підтримки на 

конкурсній основі пріоритетних для держави наукових проектів, 

забезпечивши тим самим можливість її стабільного розвитку.  
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НОВІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ В ОНОВЛЕНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ 

ОСВІТІ 

Вища освіта тісно пов'язана з розвитком суспільства в цілому і є одним із 

способів вирішення основних проблем держави і суспільства. Модернізація 

освіти в цілому і вищих навчальних закладів, зокрема, є точкою зростання і в 

той же час – пріоритетним напрямком розвитку і відновлення економіки, науки 

і формування громадянського суспільства. Модернізація країни спирається на 

модернізацію освіти, її змістовне, структурне та якісне оновлення. 

Якість освіти є багатогранною категорією, яка за своєю сутністю 

відображає різні аспекти освітнього процесу – філософські, соціальні, 

педагогічні, політичні, демографічні, економічні та інші. Крім того, якість 

освіти розглядається ще і як сукупність властивостей освіти, що визначають її 

здатність задовольняти відповідні потреби особистості, суспільства, держави 

відповідно до призначення освіти. Проте, на сьогодні відсутня зрозуміла 

педагогічна інтерпретація якості освіти, не розроблені механізми відстеження 

реалізації якості освіти. Поняття «якість освіти» не має чіткого визначення, 

представники багатьох наук виділяють в змісті цього питання ознаки, 

специфічні для своєї галузі знань, що ускладнює вироблення загальних підходів 

до його визначення й сутності, адекватних критеріїв оцінювання. 

Т. Шамова говорить про якість як нормативний рівень, якому повинен 

відповідати продукт просвіти [5]. Вважається, що в даній категорії втілюється 

соціальне замовлення суспільства на навчально-виховну діяльність освітньої 

установи. На думку С. Шишова [1] та В. Кальней [1] якість освіти – це 

педагогічна категорія, що характеризує ступінь досягнення поставлених в освіті 

цілей та завдань, якість освіти визначається сукупністю показників, що 
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характеризують різні аспекти навчальної діяльності освітнього закладу: зміст 

освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічну базу, кадровий склад 

тощо, що забезпечують розвиток компетенцій молоді, що навчається. Інші 

науковці зосереджуються на тому, що в статистичному плані якість освіти — це 

ступінь відповідності конкретного освітнього результату ідеальній моделі 

результату діяльності. Крім того, якість освіти розглядається ще і як сукупність 

властивостей освіти [2], що визначають її здатність задовольняти відповідні 

потреби особистості, суспільства, держави відповідно до призначення освіти. У 

проведеному дослідженні дотримуємося визначення якості як співвіднесення 

цілі й результату освітньої діяльності, міри досягнення цілі в реальних умовах 

організації навчально-виховного процесу. Вона включає в себе якість мети, 

процесу, результату, тобто це складна інтегрована властивість об’єкта, що 

зумовлює його придатність задовольняти потреби суспільства. 

Відповідно до ухвалених на Міністерській конференції у Єревані 14–15 

травня 2015 р. Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), стандарти і рекомендації 

щодо внутрішнього забезпечення якості охоплюють 10 ключових блоків: 

1. Політика забезпечення якості (Публічність, невід’ємна складова 

стратегічного менеджменту закладів, взаємодія внутрішніх і зовнішніх 

стейкголдерів). Політика повинна відображати взаємозв’язок досліджень, 

навчання та викладання, враховувати національний, інституційний контекст, 

підтримувати культуру якості. 

2. Розроблення і затвердження програм (Відповідність визначеним цілям 

та запланованим результатам навчання (кваліфікаціям). Освітні програми, які 

повинні знаходитись в центрі місії закладів вищої освіти, пов’язаної з 

викладанням, спрямовані на забезпечення студентів академічними знаннями і 

необхідними навичками. 

3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання (Заохочення 

студентів брати активну роль у розвитку освітнього процесу, відображення 

цього в процесі оцінювання). Стимулювання мотивації студентів, їх самоаналіз 
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та залучення до освітнього процесу, прозорість процедур оцінювання 

результатів навчання. 

4. Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів (Наперед 

визначені та опубліковані інструкції, що охоплюють усі стадії «життєвого 

циклу» студента). Прозорість політик доступу та критеріїв зарахування, 

запровадження інструментів збору та моніторингу інформації щодо прогресу 

студентів, визнання неформального та інформального навчання. 

5. Викладацький персонал (Перевірка компетентності викладачів, 

використання чесних і прозорих процесів щодо прийняття на роботу та 

розвитку персоналу). Роль викладача є визначальною у створенні 

високоякісного досвіду студентів, уможливлення набуття знань, 

компетентностей та навичок. 

6. Навчальні ресурси та підтримка студентів (Наявність відповідного 

фінансування для навчальної та викладацької діяльності, забезпечення 

адекватних та доступних навчальних ресурсів, підтримка студентів.) Фізичні 

(ІТ-інфраструктура, бібліотеки, навчальне устаткування) та людські 

(наставники) ресурси стають визначальними у допомозі студентам у навчанні. 

7. Інформаційний менеджмент (Збір, аналіз і використання відповідної 

інформації для ефективного управління програмами та іншою діяльністю). 

Надійні дані стають життєво важливими для інформованого прийняття рішень, 

а студенти та персонал повинні бути однаково залученими до надання, аналізу 

інформації та планування подальшої діяльності закладу. 

8. Публічна інформація (Вимога висвітлювати точну, об’єктивну, 

зрозумілу, своєчасну та доступну інформацію про свою діяльність). Надання 

інформації про програми, критерії відбору на навчання, заплановані результати 

навчання, кваліфікації, процедури, оцінювання, перспективи працевлаштування 

випускників. 

9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм (З метою 

гарантування досягнення встановлених цілей навчальних програм та 

безперервного їх вдосконалення заклади повинні проводити моніторинг і 
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періодичний перегляд програм). Створення сприятливого та ефективного 

навчального середовища для студентів вимагає оцінювання змісту програм, 

навчального навантаження, потреб суспільства, очікувань, рівня задоволення 

студентів, їх досягнень. 

10. Циклічне зовнішнє забезпечення якості (Заклади повинні проходити 

на циклічній основі зовнішнє забезпечення якості відповідно до ESG). Зовнішнє 

забезпечення якості спрямоване на підтвердження внутрішнього забезпечення 

якості закладу, каталізацію якісних і перманентних змін. 

Який ж стан дотримання цих орієнтирів у сьогоднішній системі вищої 

освіти України в контексті побудови внутрішньої системи забезпечення її 

якості? Перший орієнтир — політика забезпечення якості.  Серед міжнародних 

проектів, які підтримують цей напрямок роботи в Україні, слід відзначити 

проект QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на 

основі європейських стандартів та рекомендацій», який фінансується в рамках 

програми ЕРАЗМУС+. В проекті беруть участь провідні українські 

університети — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський 

національний університет імені Іллі Мечнікова, Сумський державний 

університет та інші. Передбачається, що результатом цього проекту стане 

розробка інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та 

зовнішнього забезпечення якості. Однак не всі стейкголдери приймають на себе 

обов’язки щодо гарантування якості, існують проблеми із дотриманням 

принципів академічної доброчесності та усуненням проявів академічного 

шахрайства, забезпеченням автономії викладачів від адміністративного тиску 

начальства, бажанням зберегти існуючий статус-кво та корупційно-лоббістську 

рівновагу із недопущенням «інакомислячих» до управлінської вертикалі 

навчальних закладів тощо. Зовнішні стейкголдери також часто практично не 

залучені до розробки навчальних програм, оскільки бажання зберегти «старі 

кадри» у багатьох керівників ВНЗ домінує над бажанням дати студентам якісну 

освіту та сучасні компетентності, актуальні на ринку праці як Європи, так і 
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України. На жаль, в Україні існує певний розрив між вимогами ринку праці та 

результатами університетської діяльності. 

Другий орієнтир — розробка і затвердження програм — на сьогоднішній 

день також реалізований слабо, і це пов’язано не лише із переважно низькою 

якістю професорсько-викладацького складу багатьох ВНЗ, небажанням 

більшості викладачів удосконалюватись для роботи у якісно нових умовах, із 

новими студентами, новими викликами системі вищої освіти, але й із острахом 

змін, пасивністю студентів у відстоюванні свого права на якісну освіту, а також 

небажанням багатьох керівників ВНЗ реально реалізовувати вибіркову 

компоненту навчальних програм із конкуренцією предметів та викладачів, що 

природно вимагає додаткових витрат. 

Третій орієнтир — студентоцентроване навчання, викладання та 

оцінювання — часто декларується сьогодні як головна місія університетів. 

Закладами не враховується розбіжність у рівнях підготовки абітурієнтів і 

протягом першого року навчання часто не проводяться коригувальні курси із 

ключових дисциплін, не пропонуються різноманітні способи надання якісних 

освітніх послуг для студентів із різними потребами та вимогами, нечасто 

застосовуються різні педагогічні методи і прийоми у роботі із студентами, 

розвитку не лише hard skills, але й soft skills. Високий рівень дистанції влади, 

притаманний українському суспільству загалом, проектується і на стосунки 

«викладач – студент» в тому, що студенти часто побоюються висувати вимоги 

надання якісних освітніх послуг, здійснення об’єктивної оцінки професорсько-

викладацького складу закладів вищої освіти, що впливає і на ступінь взаємної 

поваги студентів та викладачів.  

Четвертий орієнтир — зарахування, досягнення, визнання та атестація 

студентів — реалізується на низькому рівні, оскільки досі збереглися непрозорі 

процедури вступу в університети на старші курси після коледжів та в 

магістратуру, байдужість викладацького складу ВНЗ щодо забезпечення 

об’єктивного оцінювання студентів, визнання їхніх здібностей та досягнень, 
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створення штучних бар’єрів для студентської та викладацької мобільності 

багатьма адміністраторами вітчизняних ВНЗ тощо.  

П’ятий орієнтир — якісний викладацький персонал — є достатньо 

болючою проблемою вітчизняної системи вищої освіти. Тривалий час як спадок 

від радянської системи формування кадрового потенціалу ВНЗ в Україні 

критеріям якості персоналу приділялась значно менша увага, ніж критеріями 

непотизму чи хабарництву при прийомі на роботу і просуванні по службі. 

Відгуки студентів про інтелектуальний рівень викладачів, якість лекцій та 

семінарів, потрібність чи непотрібність окремих дисциплін, рівень володіння 

мовами та новітніми методами навчання, корупцію практично не враховувались 

керівництвом ВНЗ. За таких умов працівники ВНЗ, справжні дослідники і вчені, 

здобуваючи звання та ступені, проходили «організаційний терор» формалізму 

та бюрократизму. Нерідко сама процедура захисту дисертації займала значно 

довший і більш ресурсно-витратний період (в усіх значеннях цього слова), ніж 

саме написання наукової роботи. А система, коли за гроші можна було 

«пропхнути» на захист будь-що і будь-кого, позбавляла мотивації до наукових 

пошуків вчених. На заміну їм приходили бізнесмени, чиновники та інші 

«шукачі» наукових пенсій та привілеїв, які не змогли сформували справжню 

наукову еліту країни. До того ж, про конкурентоспроможність українських 

викладачів у європейському чи північноамериканському освітньому просторі 

було годі й думати. Усе це підривало мотивацію викладачів до праці, студентів 

— до навчання, і в кінцевому рахунку призвело до суттєвих репутаційних втрат 

системи вищої освіти України загалом. За таких умов не лише політична еліта 

країни намагається вчити своїх дітей закордоном, але й представники 

середнього класу шукають можливості навіть у непрості економічні часи дати 

своїм нащадкам якісну освіту. А якість сьогодні, на жаль, є характеристикою не 

вітчизняних, а саме зарубіжних ВНЗ, які дбають про репутацію, прозорість, 

чесність та інші ознаки, не притаманні загалом українській вищій школі. 

Незважаючи на суттєві виклики, які стоять перед системою вищої освіти 

сьогодні, й досі репутацію у вітчизняній освіті в переважній більшості 
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університетів не ставлять на перше місце, апелюючи до проблем із 

формуванням спецфонду, кількістю студентів, яка зменшується із року в рік, 

потребами збереження штату викладачів за постійного скорочення бюджету, 

необхідністю вчити будь-кого, хто платоспроможний за кризових часів, 

важкими умовами роботи професорсько-викладацького складу ВНЗ тощо.  

Шостий орієнтир — навчальні ресурси та підтримка студентів — 

пов’язаний із урахуванням специфіки навчання різноманітного студентського 

контингенту (від слухачів МВА-програм, іноземців до студентів заочно-

дистанційної та очної форм навчання). Не у всіх університетах керівництво 

усвідомлює те, що часто викладачі бакалаврату не можуть на високому 

фаховому рівні викладати на магістерських програмах, а до їх розробки 

потрібно залучати практиків, а іще краще — запрошувати саме їх працювати із 

студентами в навчальних аудиторіях. Також існують проблеми із доступом 

викладачів до актуальної наукової літератури англійською мовою, оскільки за 

умов скорочення фінансування університети «економлять» на витратах на 

передплату зарубіжної літератури, навчанням іноземців англійською мовою, 

оскільки рівень володіння нею у багатьох українських вчених лишається 

невисоким. Незважаючи на те, що кількість іноземців, які навчаються в Україні 

англійською та російською мовою, поступово скорочується, стратегія на 

зростання загальної кількості іноземних студентів в Україні із одночасною 

диверсифікацією країн їх походження вимагає підвищення якості як освітніх 

програм, матеріального забезпечення навчання, а також якості професорсько-

викладацького складу. В адміністрації багатьох університетів України, 

особливо державних, немає розуміння того, що в якість потрібно інвестувати. 

Так, в британських університетах від 20 до 25% їх бюджету спрямовується у 

підтримку системи гарантування якості освіти, тоді як більшість ректорів 

українських ВНЗ вважають цю роботу волонтерством або громадськими 

обов’язками, не забезпечуючи жодних ресурсів на її підтримку. 

Сьомий орієнтир — інформаційний менеджмент — пов’язаний із 

розробкою адекватних індикаторів оцінки діяльності ВНЗ за різними 
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напрямками, оцінкою профілю студентського контингенту, рівня успішності та 

відрахування студентів, задоволеності освітніми програмами та навчальним 

процесом. І якщо адміністрація ВНЗ переважно володіє усією цією 

інформацією, проводить періодичні оцінки ефективності діяльності закладів, то 

проблеми виникають саме в реагуванні на виявлені недоліки, закритості цієї 

інформації від широкого загалу, небажанні виносити «сміття із хати» тощо. 

Багато сайтів університетів не дають повної інформації про особливості 

навчання в тому чи іншому закладі, детального опису профілю програм та 

дисциплін, які пропонуються до вивчення, особливо англійською мовою.  

Восьмий орієнтир — публічність інформації — є найбільш проблемним. 

Доступ до інформації є основою впровадження дієвих механізмів забезпечення 

якості освіти. Цей чинник набирає ще більшої ваги в умовах децентралізації, що 

розпочалася в системі вищої освіти України. Автономію університетів мають 

супроводжувати прозорість і відкритість — для викладачів, студентів, абітурієнтів 

та широкої громадськості. У рейтингу прозорості університетів-2016 від CEDOS із 

максимально можливих 100 балів Києво-Могилянська академія набрала 72,2 бали, 

КПІ — 67, НУБіП — 66,823. Переважна ж більшість із 168 університетів, що 

пройшли моніторинг, набрали в межах 30 балів, що свідчить про інформаційну 

закритість багатьох університетів, особливо в питаннях фінансової прозорості, 

наявності на сайті стратегічного плану розвитку ВНЗ та інформування про зміст 

навчання. За даними 2018 року загальний рівень відкритості університетів 

залишається невтішним. Лише 16 університетів перетнули позначку 50 балів зі 

100 можливих, університети досить часто недооцінюють важливості 

інформування як членів власної академічної спільноти, так і зовнішнього світу. 

Загалом перша п’ятірка  має такий вигляд: 1. Національний університет 

"Львівська Політехніка" (71,3 бала); 2. Харківський національний університет 

імені В.Каразіна (66,9); 3. Тернопільський національний університет імені 

І.Пулюя (62,6); 4. Львівський національний університет імені І.Франка (59); 5. 

Київський національний університет імені Т.Шевченка (57,1). Та тішить те, що все 

ж таки в Україні можна знайти гідні для наслідування приклади. Результати 
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студентських опитувань щодо рівня викладання у ВНЗ також багатьма 

університетами не беруться до уваги при розробці нових і актуальних курсів, 

проведенні ефективної кадрової політики, як це, наприклад, практикується у 

США, Польщі. Рейтинги професорсько-викладацького складу лише зрідка 

оприлюднюються на сайтах, оскільки підписання контрактів в українських 

університетах переважно є непрозорою процедурою, адже лояльність до 

керівництва й доці цінується вище професіоналізму. Про преміювання кращих 

викладачів університетів узагалі годі й говорити, оскільки лише невелика 

кількість ВНЗ України практикують такий механізм підвищення мотивації до 

якісної роботи.  

Дев’ятий орієнтир — поточний моніторинг і періодичний перегляд 

програм — є також переважно формальним у вітчизняних реаліях. Оскільки 

якість як студентів, так і професорсько-викладацького складу ВНЗ переважно є 

невисокою, то навчальні дисципліни, засновані на наукових розробках, не є 

поширеним явищем, а ефективність та об’єктивність оцінювання нівелюється 

чим порушуються принципи академічної доброчесності. Оновлення програм за 

вимогою зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів практикується у невеликій 

кількості університетів, які вчасно зрозуміли та зорієнтувались у новому 

конкурентному середовищі.  

Десятий орієнтир — регулярне зовнішнє забезпечення якості — 

пов’язаний із створенням незалежного від МОН України органу забезпечення 

якості освіти (НАЗЯВО — Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти), на який покладені повноваження формування вимог до системи 

забезпечення якості вищої освіти, розробки положення про акредитацію 

освітніх програм та їх проведення, аналізу якості освітньої діяльності 

університетів, проведення ліцензійної експертизи, формування критеріїв оцінки 

якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків ВНЗ України, за 

якими можуть визначатися їх рейтинги тощо. Аналогічні до українського 

НАЗЯВО, в Європі функціонують численні національні зовнішні агенції 

(наприклад, The Polish Accreditation Committee — PKA, Norwegian Agency for 
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Quality Assurance in Education — NOKUT). Якщо аналізувати системи 

забезпечення якості освіти у переважній більшості університетів України 

сьогодні, то можна констатувати, що усі вони наражаються на опір наявної 

ієрархії влади, сформованої моделі розподілу посад через особисті зв’язки, 

наявного патерналістського типу мислення тощо. І це буде тривати рівно доти, 

доки студенти, як споживачі освітніх послуг, не почнуть вимагати якісної 

освіти та усвідомлювати цінність компетенцій, а не диплому. Конкуренція за 

студента вже сьогодні змушує ВНЗ по-іншому оцінювати важливість 

міжнародної співпраці, ніж це було десять років назад, актуальність публікацій 

у якісних виданнях, залучення у проектну діяльність тощо.  

Якість освіти – це нагальна потреба часу. Управління даною проблемою 

повинно здійснюватися на основі виявлення проблем і розробкою технології 

подолання виявлених проблем. 
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доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У сучасному світі обсяги інформації зростають у геометричній прогресії. 

Це не дає часу та можливостей для довготривалих апробацій ні бізнесу, ні 

освіті. Сучасна освіта передбачає не тільки наявність новітніх знань, але й 

постійне їх оновлення. Міжнародний консалтинговий підрозділ IBSG 

корпорації Cisco (що спеціалізується на технологічних прогнозах) провело 

прогнози на найближчі роки і на подальшу перспективу. За цим прогнозом до 

2060 року 95% знань будуть результатом відкриттів, які будуть зроблені в 

майбутні 50 років. Іншими словами, в даний час ми володіємо лише 5% знань 

від того, що буде знати людство через 50 років [1]. Ось чому не в майбутньому, 

а саме в даний час розвинені країни світу роблять якісний ривок у продукуванні 

нових знань. 

Інноваційне освітнє середовище закладу вищої освіти повинне 

комплексно враховувати сучасні тенденції. Доведено, що наприклад, 

комп'ютерні технології в системі освітніх засобів формування особистості 

студентів та їх компетенцій виконують, з одного боку, системоутворюючу 

функцію, але, з іншого боку, неоднорідні за своїми можливостями. Ці 

можливості можна поділити на три категорії: інтелектуально-розвиваючі, 

комунікативно-розвиваючі, особистісно-розвиваючі. При цьому потенціал 

кожної категорії визначається: застосуванням конкретного програмно-

освітнього засобу, використанням відповідних (за курсами, факультетами) 

управлінських форм навчання студентів, а також ступенем доступності та 

відкритості комп'ютерних баз (як для викладачів, так і для студентів). 

Основною метою інноваційного навчання є: кваліфікація, компетенції та 

навички професійних дій. Тобто нагальна необхідність освіти сьогодні – це не 

передача готового (фіксованого) знання, а включення студента в найважливішу 
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складову освітнього середовища – продукування та вдосконалення знань. Адже 

дефініція «діяльність» в будь-якому трактуванні (філософська, економічна, 

політологічна) передбачає, що, незважаючи на процес діяльності (виробництво 

матерії, інформації) змінюється не тільки навколишній світ, а й сама людина 

(студент), залучена в цю діяльність. Вона неминуче стає іншою (в позитивному 

варіанті – більш організованою і підготовленою до іншої діяльності). Сьогодні 

певною мірою вирішення цієї проблеми (підготовка до іншої діяльності, зв'язок 

з практикою) найчастіше проходить в інших сферах – альянси з бізнесом, 

корпоративні, підприємницькі університети (донавчання або перенавчання в 

компаніях). Інший шлях, що активно застосовується в провідних освітніх 

закладах світу – це використання ІТ з операційними завданнями конкретних 

компаній, з якими освітні заклади укладають контракти. Це дозволяє 

створювати середовище, коли студент сам активно і свідомо (стимул 

працевлаштування) діє і продукує знання, конструює власне бачення завдання, 

інтерпретує його, несе відповідальність за планування і прийнятя рішення і, 

таким чином, здійснюється самоконтроль, що важливо і з позиції освітнього 

процесу, і з точки зору становлення особистості студента, його професійного 

зростання. 

Важливою складовою інноваційної сучасної освіти є не просто новий 

освітній, але й активний та інтерактивний контент. Книжковий (посібники, 

підручники, методички) контент може бути пасивний, може бути активний (в 

залежності від постановки завдань), але інтерактивним не може бути за 

визначенням. І справа не в малому обсязі (обсяг можна «роздути»), а у 

відсутності можливості уточнити, скоригувати, доповнити інформацію (на 

відміну від он-лайну). Інтернет не може бути і не стане єдиним джерелом 

інформації (величезна кількість недостовірної і помилкової інформації). Ось 

чому повинна існувати тріада: інтернет - викладач - книга. Тоді знання будуть 

синхронізовані: он-лайн контент (проаналізований і прокоментований 

викладачем) відображається в навчальному матеріалі (довгострокова 

інформація – в паперовому варіанті, мінлива – в електронному). Такий варіант 
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передбачає співпрацю викладача та студента в розробці навчальних завдань, 

питань для самостійної роботи і т. д. Це передбачає і набуття студентами знань 

і навичок за відповідними компетенціями. Викладач в такій моделі співпраці 

має можливість визначити індивідуальні варіанти для кожного студента, не 

витрачати час на розробку «стаціонарних» (і неминуче застарілих) навчальних 

курсів (оскільки індивідуальні варіанти пропонуватиме сам студент). 

Комп'ютерні технології дозволять «збирати» модулі в будь-якій конфігурації, а 

якщо застосувати відповідне програмне забезпечення, то і в автоматизованому 

режимі. 

Експертна думка різних дослідницьких центрів зводиться до того, що 

інноваційне освітнє середовище ЗВО буде розвиватися за вказаним напрямком. 

Так, вже сьогодні впроваджуються різноманітні інноваційні освітні формати і 

формуються галузеві стандарти компетентностей. У зв'язку з необхідністю 

впровадження нових технологій і для збереження конкурентоспроможності 

відбуватиметься масове перенавчання персоналу. У перспективі 

передбачається, що пошукові системи формуватимуть пакети освітнього 

контенту за індивідуальними запитами для будь-якого учня. 

Експертні співтовариства повинні формуватися і, відповідно, бути 

затребуваними за рейтинговими принципами, а держава укладати договори з 

такими спільнотами для отримання кращих рейтингових методик, а також 

публікувати під ліцензією Сreative Commons і забезпечувати швидке 

впровадження інновацій. 

Сучасні інноваційні технології в навчальному процесі включають: 

максимальну відкритість дидактичних систем, великі горизонтальні і 

вертикальні зв'язки її суб'єктів, залучення системного та інтегрованого знання, 

актуалізацію особистісного досвіду учнів. Крім того, вони генерують 

інфраструктуру, яка повинна створювати можливість для ефективної 

індивідуальної та колективної творчості студентів: оперативне отримання 

інформації, можливість експериментувати з ідеями, обговорення в групах, 
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можливість виконання навчальних проектів на відкритих і довгострокових 

підставах. 

Створення інноваційного освітнього середовища та впровадження 

сучасних інноваційних технологій пов'язане і зі значними труднощами. Крім 

фінансових витрат, це і реінжиніринг всього навчального та наукового процесу 

закладу вищої освіти і професійне зростання викладачів. 

Для цього необхідно: 

1) створення єдиних баз даних з можливістю їх використання будь-яким 

викладачем; 

2) заохочення ініціативи викладачів щодо впровадження інноваційних 

освітніх технологій; 

3) розробка процедур і механізмів функціонування проектних (викладач - 

студент) команд; 

4) значне скорочення паперового документообігу і їх перевід (в тому 

числі, навчальних матеріалів) в електронну форму. 

Таким чином, інноваційне освітнє середовище закладу вищої освіти, щоб 

бути затребуваним інноваційною економікою і формувати професійні 

компетенції студентів повинне мати в основі: 

1) науково обґрунтоване використання ІТ; 

2) бути доступним і відкритим; 

3) використовувати активний та інтерактивний контент; 

4) визначати професійне зростання викладачів; 

5) впроваджувати нові управлінські рішення. 

Список літератури: 

6. 1. Taylor S. The Next Generation of the Internet Revolutionizing the Way We 

Work, Live, Play, and Learn [Електронний ресурс] / Stuart Taylor. – 2013. – 

Режим доступу до ресурсу: https://www.cisco.com/ 

c/dam/en_us/about/ac79/docs/sp/Next-Generation-of-the-Internet.pdf. 

  



39 
 

Долбнєва Д. В., к.е.н., доцет 

доцент кафедри обліку і аудиту 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Постійна конкуренція як між українськими, так і між українськими й 

зарубіжними вищими навчальними закладами (ВНЗ) за свого студента спонукає 

вітичзняні ВНЗ шукати як перевірені світовою практикою, так і новітні методи 

покращення якості навчального процесу та освітньої діяльності в цілому. З 

огляду на це стратегічною метою діяльності вітчизняних ВНЗ сьогодні повинно 

стати створення ефективної системи забезпечення якості освіти, що складається 

із зовнішнього та внутрішнього напрямків, і функціонування якої буде 

спрямоване на підвищення конкурентоздатності освітніх послуг в Україні. 

Принципово новий етап розвитку системи зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти починається з прийняттям 1 липня 2014 року нового Закону 

України «Про вищу освіту». Відповідно до якого постійно діючим 

колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у 

сфері забезпечення якості вищої освіти є Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке мало запрацювати з 1 вересня 2015 року (а 

фактично – лише у січні 2019 р.).  

На сьогодні, процеси зовнішнього забезпечення якості повинні бути 

надійними, корисними, наперед визначеними, послідовно запроваджуваними та 

опублікованими, і в обов’язковому порядку включати такі компоненти: 

1) самооцінювання або його еквівалент; 

2) оцінювання зовнішніми експертами; 

3) звіт за результатами зовнішнього оцінювання; 

4) подальшу діяльність, спрямовану на покращення якості вищої освіти.  

В сучасних умовах розвитку освіти та усіх сфер суспільно-економічного 

життя України впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного 

компоненту функціонування університетів в перспективі сприятиме 
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становленню культури самооцінювання вітчизняних закладів вищої освіти. При 

цьому доречним є і систематичне та цілеспрямоване формування культури 

зовнішнього оцінювання якості вищої освіти у відповідних незалежних 

експертів, серед яких обов’язковою є присутність представників студентства. 

Важливим у даному процесі, на нашу думку є й залучення міжнародних 

експертів, що дозволить попередити корупційні зловживання. 

Відповідно до ухвалених Європейських стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) система 

зовнішнього забезпечення якості має бути органічним продовженням і 

базуватись на створених вищими навчальними закладами механізмах 

внутрішнього забезпечення якості, що цілком відповідає фундаментальному 

принципу університетської автономії. Так стандарти і рекомендації щодо 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти включають 10 основних блоків. 

Розглянемо більш детально кожен з них і проблеми, з якими стикаються 

українські ВНЗ при їх дотриманні. 

1. Політика забезпечення якості: у більшості ВНЗ України існують 

проблеми із дотриманням принципів академічної доброчесності та усуненням 

проявів академічного шахрайства, забезпеченням автономії викладачів від 

адміністративного тиску начальства, бажанням зберегти існуючий статус-кво та 

корупційно-лоббістську рівновагу із недопущенням «інакомислячих» до 

управлінської вертикалі навчальних закладів тощо. 

2. Розробка і затвердження програм: недотримання рекомендацій даного 

блоку пов’язано не лише із переважно низькою якістю професорсько-

викладацького складу багатьох ВНЗ, небажанням більшості викладачів 

удосконалюватись для роботи у якісно нових умовах, із новими студентами, 

новими викликами системі вищої освіти, але й із острахом змін, пасивністю 

студентів у відстоюванні свого права на якісну освіту, а також небажанням 

багатьох керівників ВНЗ реально реалізовувати вибіркову компоненту 

навчальних програм із конкуренцією предметів та викладачів. 
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3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання: 

навчальними закладами не враховується розбіжність у рівнях підготовки 

абітурієнтів і протягом першого року навчання часто не проводяться 

коригувальні курси із ключових дисциплін, не пропонуються різноманітні 

способи надання якісних освітніх послуг для студентів із різними потребами та 

вимогами, нечасто застосовуються різні педагогічні методи і прийоми у роботі 

із студентами, розвитку не лише hard skills, але й soft skills.  

4. Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів: реалізується 

на низькому рівні, оскільки досі збереглися непрозорі процедури вступу в 

університети на старші курси після коледжів та в магістратуру, байдужість 

викладацького складу ВНЗ щодо забезпечення об’єктивного оцінювання 

студентів, визнання їхніх здібностей та досягнень, створення штучних бар’єрів 

для студентської та викладацької мобільності багатьма адміністраторами 

вітчизняних ВНЗ тощо. 

5. Якісний викладацький персонал: в окремих українських ВНЗ 

зустрічаються негативні відгуки студентів про інтелектуальний рівень 

викладачів, якість лекцій і семінарів, потрібність чи непотрібність навчальних 

дисциплін, рівень володіння мовами і новітніми методами навчання, корупцію. 

6 Навчальні ресурси та підтримка студентів: не у всіх університетах 

керівництво усвідомлює те, що часто викладачі бакалаврату не можуть на 

високому фаховому рівні викладати на магістерських програмах, особливо 

бізнес-спрямування, і до їх розробки потрібно залучати практиків, а іще краще 

– запрошувати саме їх працювати із студентами в навчальних аудиторіях. В 

адміністрації багатьох університетів України, особливо державних, немає 

розуміння того, що в якість потрібно інвестувати.  

7. Інформаційний менеджмент: пов’язаний із розробкою адекватних 

індикаторів оцінки діяльності ВНЗ за різними напрямками, оцінкою профілю 

студентського контингенту, рівня успішності та відрахування студентів, 

задоволеності освітніми програмами і навчальним процесом. І якщо 

адміністрація ВНЗ переважно володіє усією цією інформацією, проводить 
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періодичні оцінки ефективності діяльності закладів, то проблеми виникають 

саме в реагуванні на виявлені недоліки та закритості цієї інформації від 

широкого загалу. 

8. Публічність інформації: для переважної більшості університетів 

характерна інформаційна закритість, особливо в питаннях фінансової 

прозорості, наявності на сайті стратегічного плану розвитку ВНЗ та 

інформування про зміст навчання.  

9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм: якість як 

студентів, так і професорсько-викладацького складу ВНЗ переважно є 

невисокою, то курси, засновані на наукових розробках, не є поширеним 

явищем.  

10. Регулярне зовнішнє забезпечення якості: пов’язаний із створенням 

незалежного від Міністерства освіти і науки України органу забезпечення 

якості освіти (вищезгаданого НАЗЯВО), на який покладені повноваження 

формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, розробки 

положення про акредитацію освітніх програм та їх проведення, аналізу якості 

освітньої діяльності університетів, проведення ліцензійної експертизи, 

формування критеріїв оцінки якості освітньої діяльності, за якими можуть 

визначатися їх рейтинги тощо.  

З проведеного дослідження бачимо, що існуюча в Україні система 

зовнішнього забезпечення якості вищої освіти переживає період активної 

трансформації, пов’язаної з необхідністю наближення до європейських та 

світових підходів та практик. Разом з цим, внутрішня система забезпечення 

якості вищої освіти вітчизняних ВНЗ з метою запровадження і дотримання ESG 

у ВНЗ України повинна охоплювати дві ключові компоненти:  

1) студентське оцінювання якості освітньої діяльності та освіти в 

навчальному закладі; 

2) рейтингування професорсько-викладацького складу за критеріями  

наукової та освітньої діяльності.  
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З метою підвищення мотивації студентів до навчання, а професорсько-

викладацького колективу – до викладацької та наукової діяльності доцільним 

на рівні окремих університетів є: 

- проведення щорічного моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

з використанням різноманітних методів (самооцінка, анкетування студентів та 

викладачів, рейтинги професорсько-викладацького складу за чіткими, 

зрозумілими і прозорими критеріями), що покладається на відповідні відділи та 

служби ВНЗ із забезпечення якості освіти; 

- посилення вимог до якості наукових публікацій вчених із орієнтацією їх 

до друку у іноземних журналах та українських виданнях із незалежними peer-

review, із одночасним зниженням кількісних вимог до публікацій як з боку 

МОН України, так і університетів; 

- проведення постійного аналізу прочитаних дисциплін з метою оцінки 

реакції студентів не лише на якість роботи викладача, але й 

доцільність/недоцільність того чи іншого предмету з метою оперативного 

коригування навчальних програм, що ініціюватиметься адміністрацією ВНЗ; 

- сприяння вивченню іноземних мов викладачами ВНЗ, стимулювання їх 

до проведення лекційних та семінарських занять як українською, так й 

англійською мовами через преміювання, гранти та інші форми заохочення; 

- підвищення оплати праці (через застосування системи премій та 

бонусів) кращим викладачам та вченим, що формують позитивний імідж 

університету (репутаційний капітал); 

- стимулювання молодих вчених до участі у міжнародних програмах як 

коротко-, так і довгострокового характеру для отримання в майбутньому зиску 

у вигляді запозичення кращих світових практик навчання, тренінгів, наукових 

розробок, а також міжкультурних комунікацій, чого часто не вистачає у 

вітчизняній освітній системі; 

- здійснення оцінки рівня професійної майстерності викладачів при 

укладанні контрактів на основі чітких і зрозумілих критеріїв (зокрема, якість 

публікацій, а не їх кількість, рівень володіння іноземними мовами, ступінь 
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залучення у міжнародні програми, індекс Гірша, науково-експертна діяльність, 

навчальна та викладацька активність, науковий ступінь та вчене звання). 

Важливо зазначити, що серед міжнародних проектів, які підтримують 

роботу зі створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, слід 

відзначити проект QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: 

розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій», який 

фінансується в рамках програми ЕРАЗМУС+43. Передбачається, що 

результатом цього проекту стане розробка інструментів для сталого 

функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 
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Задорожна А.В., к.ф.-м.н., доцент  

доцент кафедри економічної кібернетики 

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ У XXI СТОЛІТТІ 

Сучасна епоха позначилася зростанням впливу освіченості громадян на 

рівень соціально-економічного розвитку країни. Постійне зростання обсягів 

інформації у світі, прискорення темпів науково-технічного розвитку 

обумовлюють потребу у якісній підготовці спеціалістів, які не тільки володіють 

актуальними знаннями та набули фахових навичок, але й будуть здатні до 

самонавчання та швидкого адаптування до швидких змін ринкової економіки.      

Важливою рисою розвитку освіти є її глобалізація. Вона відображає 

наявність інтеграційних процесів у сучасному світі, а також інтенсивних 

взаємодій між державами в різних сферах суспільного життя. Поступово освіта 

з категорії національних переходить у категорію світових пріоритетів. Тому 

дуже важливим для України є впровадження у вищих навчальних закладах 

Болонської системи освіти, вироблення стратегій розвитку ВНЗ в контексті 

формування єдиного освітнього простору. Це передбачає виконання таких 

кроків:  

 орієнтування на європейські стандарти освіти; 

 вдосконалення системи забезпечення якості української освіти – 

якості вступників до ВНЗ; 

 забезпечення якості професійної підготовки випускників вузів; 

 вироблення у майбутніх фахівців навичок з самовдосконалення, 

самостійного опанування фахової літератури, вміння критично 

мислити та аналізувати отриману інформацію;   

 розвиток системи підвищення кваліфікації викладачів.  

Важливо також зберегти фундаментальність і науковість вищої освіти, 

формувати у студентів науковий тип мислення, втрата яких в ході радикальних 

перетворень може негативно позначитися на якості освіти. Цьому сприятиме 

організація у ВНЗ круглих столів, міжнародних та вітчизняних конференцій, 
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відвідування лекцій закордонних викладачів в рамках програм Erasmus+ та 

Жана Моне та ін. 

Не менш актуальним для теперішніх студентів є стажування в інших ВНЗ 

за кордоном відповідно до різних міжнародних програм, проходження практик, 

усвідомлення важливості самоосвіти для кар’єрного росту. Це дозволить 

ознайомитися з передовими закордонними технологіями та набути практичного 

досвіду.  

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що перед ВНЗ ХХІ 

століття постає завдання перейти до міжнародних стандартів освіти, виробити у 

випускників вміння до критичного мислення, творчості, самостійної роботи над 

своїми знаннями, вміння самостійно приймати рішення. 

 

 

Лобода Н.О., к.е.н, доцент 

доцент кафедри обліку і аудиту 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Європейський простір вищої освіти ґрунтується на міжнародному 

співробітництві; він має усунути перепони та забезпечити широкий доступ до 

якісної вищої освіти, що базується на принципах демократії й незалежності 

університетів, їхньої  наукової  і дослідницької самостійності; активізувати 

мобільність студентів і науково-педагогічних кадрів; підготувати молодь до 

активного життя в демократичному суспільстві, закласти основи для  їх 

професійної кар’єри й особистого розвитку. Навчальні заклади України 

функціонують нині в зоні європейської освіти та науки. Все це вимагає, з 

одного боку, старанного вивчення та гармонійного адаптування досвіду 

передових європейських університетів, з іншого боку – збереження своїх 

національних освітніх традицій. Вища освіта у цивілізованому світі є не просто 



47 
 

засобом задоволення фахових потреб особистості, вона в значній мірі є 

духовною необхідністю суспільства.  

Нині розвиток вищої освіти підпорядковується законам ринкової 

економіки, що вимагає постійного поповнення змісту освіти новітніми 

матеріалами, запровадження сучасних технологій навчання з високим рівнем 

інформатизації навчального процесу, розвитку вищої освіти у контексті 

тенденцій світових освітніх систем [1]. 

Входження України до Європейського інтелектуального простору 

поставило перед нашою державою нові вимоги щодо процесу та організації 

підготовки фахівців з обліку і аудиту. Метою вищої освіти в Україні на 

сьогодні є підготовка висококваліфікованих працівниках, які мають високий 

професійний рівень знань. Саме тому, в Україні потрібно створити систему 

постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним 

вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета 

такої системи - кваліфікаційний рівень нашого професійного бухгалтера як 

загальноприйнятий у міжнародній практиці має відповідати європейському 

рівню. Нагальною потребою сьогодні, є формулювання пріоритетів 

національної політики у сфері обліку та аудиту, яка має й надалі розвивати 

передумови для реалізації професійного та інтелектуального потенціалу 

вітчизняних фахівців, конкурентоспроможних по відношенню до відомих 

міжнародних кваліфікаційних рівнів, як-то: АССА (Великобританія), СРА 

(США), СОА (Канада) тощо. При цьому сертифікація професійних бухгалтерів 

може мати переважно добровільний характер, щоб завчасно не дискредитувати 

суть процесу, але здійснюватись обов'язково з урахуванням загальноприйнятих 

освітніх стандартів МФБ та найкращої міжнародної та національної практики з 

підтримкою і координацією з боку держави.  

Україна цілеспрямовано прямує до досягнення європейських стандартів, 

які стосуються не лише сфери економіки, але і освіти, бо в умовах глобалізації 

ринків праці і капіталу, товарів та послуг, необхідним залишається 

забезпечення зближення вищої освіти з міжнародними стандартами. Освіта – це 
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можливість і умінні виконувати завдання, а не примусове навчання.  

Професіональний рівень сучасного бухгалтера визначається за такими 

критеріями: отримана освіта, стаж роботи за спеціальністю, професійні знання, 

здатність до аналітичної роботи, сприйняття нових знань, вміння працювати з 

комп'ютером, знання іноземних мов.  

Проаналізувавши усе вищесказане, можна зробити висновки, що якісна 

вища освіта надасть можливість випускникам вишів стати більш 

конкурентоспроможними на ринку праці, вищим навчальним закладам 

затребуваними серед абітурієнтів, як з України, так і з закордону, країна 

отримає високоосвічених громадян, які розвиватимуть економіку та науку. 

Список літератури: 
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Пак Н. Т., к.е.н., доцент 

доцент кафедри економіки та менеджменту 

ВИЩА ОСВІТА ФРАНЦІЇ :ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Система вищої освіти є особливим, унікальним явищем. Це, насамперед, 

педагогічна відкрита система, що є різновидом соціальних систем. Система 

вищої освіти функціонує за замовленням суспільства: готує саме тих фахівців, 

які є затребуваними на ринку праці. Вона пропонує ту «пропозицію», яка 

відповідає «попитові» відповідної галузі, сфери виробництва, напряму освіти, 

науки тощо. Дана система є складним утворенням, оскільки освітні системи 

формуються впродовж тривалого часу, в них відображуються історичні, 

культурні, духовні, національні особливості. 

https://osvita.ua/doc/files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf


49 
 

Однак така властивість педагогічних систем як відкритість зумовлює 

спроможність системи вищої освіти до певних формальних та змістових змін. 

Ці зміни можуть спричинятись як внутрішнім розвитком даної системи освіти, 

так і бути результатом її реагування на зміни в соціальному та освітньому 

макросередовищі.  

Система вищої освіти, як і будь-яка інша система, є підсистемою системи 

вищого порядку. А тому закономірним можна вважати процес інтеграції до 

інших систем освіти.  

Протягом останнього десятиріччя вивченням проблем інтеграційних 

процесів у вищій освіті, займались І. Бабин, Я. Болюбаш, В. Булавко, Л. 

Гребнєв, В. Грубінко, В. Денисенко, О. Долженко, В. Журавський, Г. Лукичев, 

І. Мороз, В. Шинкарук.. 

Аналіз робіт цих учених, урядовців, у вищих навчальних закладах таких 

країн Європи як Великобританія, Іспанія, Німеччина, Франція, Австрія дає 

підстави для поділу систем вищої освіти європейських країн на дві групи: 

країни з унітарною та країни з бінарною системами. Вивчення особливостей 

структури та функціонування даних систем дозволяє грунтовніше підійти до 

розуміння вітчизняної системи фахової підготовки, віднайти можливості для 

підвищення рівня мобільності українського студента, викладача та вченого на 

європейському освітньому та науковому просторі.  

Унітарна система вищої освіти характерна для таких країн, як Італія, 

Іспанія, Швеція, Фінляндія, Австрія. Вища освіта в цих країнах забезпечується 

університетами, тобто багато профільними вищими навчальними закладами, які 

здійснюють підготовку фахівців для природничих, технічних, соціально-

гуманітарних, економічних сфер діяльності. Університети готують фахівців на 

основі принципу ступеневості. Водночас вони є науковими осередками. 

Відповідниками європейських університетів є вітчизняні класичні університети. 

Відмінною ознакою таких закладів освіти є ґрунтовність теоретичного 

навчання, дотримання традицій, що склались в системі фахової підготовки ВНЗ 

та виховання студентів.  
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Бінарна система вищої освіти – це подвійна система фахової 

підготовки: система з традиційним університетським сектором та окремий не 

університетський сектор вищої освіти з чітко окресленою структурою. 

Прикладами бінарності в здобутті вищої освіти є Великобританія, Греція, 

Данія, Бельгія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція, Швейцарія 

тощо. Молодь цих країн та іноземці оволодівають вищою освітою в класичних 

університетах та галузевих вищих навчальних закладах. Система навчання у 

ВНЗ неуніверситетського сектора характеризується грунтовністю практичної 

підготовки студентів. Однак у цих закладах освіти не можна отримати 

науковий ступінь доктора філософії чи доктора наук. Ці ступені випускники 

вищих професійних закладів здобувають переважно в класичних університетах.  

У сучасних умовах спостерігається тенденція до забезпечення ВНЗ не 

університетського сектора професійно зорієнтованих, відповідних потребам 

європейського ринку праці типів освіти; впровадження в навчальний процес 

результатів прикладних досліджень.  

Система вищої освіти Франції є бінарною: на базі повної середньої 

освіти можна отримати вищу освіту в 78 університетах та 453 спеціалізованих 

ВНЗ. 25% студентів навчається в приватному секторі (у 5 університетах та у 

більшості спеціалізованих професійних закладів вищої освіти).  

Університети є в кожній провінції. Вони підпорядковуються Міністерству 

освіти Франції. Університетська освіта державної форми фінансування охоплює 

2/3 студентів країни. В окремо взятому університеті навчається в середньому 

близько 10 тисяч студентів. Очолює університет – президент. До системи 

університетського управління належать адміністративна та наукова ради, рада 

викладачів і студентів.  

Лише університетам у Франції надано право присвоювати понад 10 

кваліфікацій та наукові ступені.  

Доступ абітурієнтів до університетів, на відміну від спеціалізованих 

вищих навчальних закладів, відкритий. Вступ зводиться до простого запису 

абітурієнтів і сплати символічної суми коштів на витрати канцелярії.  
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Необхідно мати документ про повну середню освіту, що здобувається 

протягом 12-13 років навчання. Це документ про закінчення «бакалаврату». 

Упродовж двох останніх років навчання в загальноосвітній школі учні за 

вибором поглиблено вивчають певний набір предметів, що чітко орієнтують їх 

на вибір певної професії. Документ про закінчення бакалаврату отримується 

після складання комплексу випускних іспитів, що відбуваються одночасно 

всією країною. Дані про іспити оприлюднюються в пресі.  

У Франції функціонує особливий вид ВНЗ – Вищі школи, які готують 

державних службовців і гарантують випускникам постійне місце роботи, 

оскільки надається освіта дуже високого ґатунку. Вступ до цих закладів освіти 

– за жорстким конкурсом після спеціальної підготовки – 2-річних 

післяшкільних (репетиторських) курсів. Вимоги до навчання в цих класах є 

вищими, ніж на 2-х курсах університетів. А тому, якщо абітурієнт не пройшов 

за конкурсом у Вищу школу, він може бути зарахованим на 3-й курс 

університету (за профілем). Бути зарахованим на навчання на підготовчих 

курсах можна, пройшовши відбір, за умови наявності рекомендації школи чи 

ліцею.  

В університетах навчання здійснюється за 3-ма циклами: 2+2+1. Перший 

цикл триває 2 роки; здійснюється викладання загальнонаукових дисциплін та 

базових дисциплін обраного профілю подальшого навчання. У кінці першого 

циклу навчання студентові видається диплом про загальну університетську 

освіту. Лише 54% контингенту студентів університету здобуваєзагальну вищу 

освіту. Після її здобуття вони уточнюють фахову орієнтацію.  

Другий цикл навчання в університетах Франції триває 2 або 3 роки. Цей 

цикл поділяється на дві частини: після закінчення першої видається диплом 

лісанс (Licenc); після закінчення 2-ї – диплом метріз (matrise). Навчання на 

цьому циклі є спеціалізованим та поглибленим. Власники документа «метріз» 

беруть участь у конкурсі, в якому здійснюється відбір кращих студентів для 

подальшого навчання з метою присвоєння їм звання головного інженера 

(магістра – інженера).  
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Третій цикл навчання в університеті триває один рік. Вітчизняним 

аналогом такої освіти є магістерська підготовка. Є такі варіанти дипломів 

випускників третього циклу навчання в у університетах Франції:  

− диплом про вищу спеціалізовану освіту (DЕSS);  

− диплом поглибленого навчання (DEA) – коли студент навчався 

протягом одного-двох років; він готується до наукової роботи; цей диплом є 

перепусткою на докторські студії та захист дисертації (тобто його власник має 

право на навчання в аспірантурі).  

Випускникам аспірантури, які захистили дисертацію, присуджується 

науковий ступінь – доктор філософії (PhD). Після цього можна, попрацювавши 

у відповідній галузі, одержати габілітацію для керівництва науковими 

дослідженнями (HDR). Наявність габілітації є необхідною умовою для участі в 

конкурсі на заміщення вакантних посад університетських професорів.  

Особливості організації навчання в університетах Франції полягають в 

наступному. Навчальний рік поділяється на два семестри. Він розпочинається 

у вересні; закінчується – в кінці червня. Основними формами навчального 

процесу є лекційні, семінарські, практичні заняття. Значна питома вага 

самостійної роботи. Викладання фахових дисциплін завершуються складанням 

студентами іспитів.  

Крім університетського сектора вищої освіти, у Франції існує не 

університетський сектор. Це закрита система вищої освіти, доступ до якої 

здійснюється шляхом жорсткого конкурсу: декілька претендентів на 1-е  місце.  

Не університетський сектор представляють спеціалізовані вищі 

професійні школи (453); більшість з них є приватними.  

У цих ВНЗ навчається незначна кількість студентів: у середньому близько 

700 осіб в кожному. Значною є питома вага практичного навчання, яке 

здійснюється в оснащених на найвищому рівні наукових та технічних 

досягнень лабораторіях, спеціалізованих класах. Протягом навчання у вищій 

школі студент має пройти декілька тижнів ознайомчої практики закордоном. У 
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Міністерстві освіти є рада, яка розглядає та затверджує програми підготовки 

студентів та дипломи. 

Огляд системи вищої освіти Франції дозволяє розширити уявлення про 

педагогічні освітні системи Європи. Досвід Франції в напрямі збереження двох 

систем вищої освіти може бути корисним для України в напрямі структуризації 

системи вищої освіти, приведення у відповідність тих закладів освіти, що не 

можуть готувати конкурентоспроможного, здатного до працевлаштування 

фахівця. 

 

 

Петик Л. О., к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів 

Західна О. Р., к.е.н., доцент 

доцент кафедри державних та місцевих фінансів  

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ СВІТОВОГО КЛАСУ В 

УКРАЇНІ 

Розвиток глобалізаційних процесів та економіки знань спричинили 

суттєві зміни структурних та функціональних характеристик систем вищої 

освіти в абсолютній більшості країн. Найбільш радикальні реформи, 

спрямовані на підвищення національної та глобальної конкурентоздатності 

навчальних закладів, відбуваються протягом останнього десятиріччя у країнах, 

що поставили собі за мету створити єдиний простір європейської вищої освіти, 

привабливий у глобальному вимірі своєю найвищою якістю. Все більшої 

актуальності набуває у цьому контексті розробка стратегій забезпечення якості 

вищої освіти, стандартів діяльності вишів. 

Пошуки оптимальної стратегії забезпечення якості вищої освіти 

актуалізували проблему визначення певного стандарту 
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конкурентоспроможного у глобальному вимірі університету – університету 

світового класу. 

Основними чинниками розвитку вищої освіти, що обумовлюють характер 

модернізаційних процесів у цій сфері, є такі: 

 глобалізація різних сфер життя людства;  

 розвиток економіки знань (університет перетворюється на 

підприємницьку структуру, в якій наукова діяльність стає виробничою 

діяльністю на замовлення держави або приватного бізнесу); 

 інтернаціоналізація політичного, наукового та культурного життя 

людства; 

 масовізація вищої освіти; 

 університетизація систем вищої освіти.  

Схарактеризовані вище глобальні чинники розвитку вищої освіти 

зумовлюють нагальність суттєвого підвищення її якості як провідного напряму 

модернізації діяльності вишів. Застосування будь-якої з вироблених стратегій 

вимагає певного цільового орієнтиру, який можуть брати до уваги освітні 

політики, експертні інституції, навчальні заклади та споживачі освітніх послуг. 

Таким орієнтиром став у сучасних умовах університет, діяльність якого досягла 

загальносвітового визнання, тобто «університет світового класу» (УСК) – (англ. 

– world-class university).  

Найбільш докладну характеристику якостей УСК, що побудована на 

основі аналізу особливостей організаційної побудови та провідних аспектів 

діяльності кращих американських дослідницьких університетів, дала 

міжнародна група вчених, за участю К. Морман, В. Ма та Д. Бейкера [4]. 

Дослідники розробили «глобальну модель університету, що виникає», яка 

включає такі ознаки університету світового класу ХХІ століття: 

1) Інтернаціональний характер місії УСК, тобто її поширення у 

глобальному вимірі як у сфері освітніх послуг, так і у наукових дослідженнях.  

2) Більша інтенсивність наукових досліджень. Підприємницький 

характер університетської науки проявляється у створенні нових структурних 
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підрозділів, зокрема таких, як наукові парки, дослідницькі інкубатори, 

технологічні центри, дочірні підприємства. 

3) Набуття академічним персоналом УСК нових ролей, що відбувається 

внаслідок переходу від традиційно індивідуального, незалежного характеру 

продукування ними нових знань фундаментального рівня до участі в 

міждисциплінарних командах дослідників, розвитку їхнього міжнародного 

партнерства, роботи на замовлення підприємницьких структур у рамках 

практично-орієнтованих проектів, спрямованих на вирішення конкретних 

проблем реального життя. 

4) Диференціація джерел фінансування УСК. Оскільки наукова діяльність 

УСК потребує надзвичайно великих коштів, вони успішно диференціюють 

джерела формування свого бюджету, залучаючи до нього не тільки державні 

ресурси, але й кошти бізнесових корпорацій, приватних благодійників, 

конкурсних грантів, призначених для розвитку інноваційних технологій, 

прибутки від діяльності власних дочірніх фірм, що доводять до промислового 

застосування продукцію наукової діяльності УСК.  

5) Розвиток нового типу партнерства між державою, бізнесом та 

університетами, спрямованого на виробництво знання як суспільного блага (на 

відміну від знання як приватного блага, що виробляється за контрактами з 

бізнесовими структурами). Новий тип стосунків між університетами, бізнесом 

та державою дослідники назвали «потрійною спіраллю» («triple helix») [2]. 

Такий тип стосунків є характерним для країн з вільною ринковою економікою, 

в якій уряди використовують економічні стимули для сприяння розвитку 

університетсько-бізнесового партнерства з метою розв’язання соціальних 

проблем, що існують в суспільстві.  

6) Стратегії глобального рекрутування кращих студентів, викладачів, 

дослідників та адміністративного персоналу. Специфікою діяльності УСК є 

рекрутування в усьому світі не тільки якісних студентських контингентів, але й 

застосування стратегії глобального рекрутингу топ-менеджерів [4, 5]. 
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7) Складність організаційної структури, пов’язана як з інтенсивністю 

наукових досліджень, так і з диверсифікацією освітніх потреб студентських 

контингентів. Пріоритетну увагу вони вимушені приділяти саме питанням 

фандрайзингу, а не традиційним видам академічної діяльності. 

8) Глобальне партнерство. УСК стають членами численних міжнародних 

професійних, а також міжурядових організацій та програм, що ініціюють і 

підтримують академічне партнерство, сприяють розвитку студентської та 

викладацької мобільності, інтернаціоналізації змісту освіти, здійснюють 

міжнародну експертну оцінку якості діяльності університетів.  

Згідно з висновками міжнародних експертів, провідними чинниками, що 

сприяють появі УСК, є такі: 

1) ставка держави на побудову університетів світового класу як на 

пріоритетний засіб швидкого економічного та технологічного прогресу 

держави; 

2) зміна пріоритетів державної освітньої політики: від тотального 

контролю та тотальної підтримки усіх закладів вищої освіти до децентралізації 

управління, часткової приватизації освітньої системи та диверсифікації 

фінансування.  

3) зміна орієнтирів розвитку університетів: від обслуговування локальних 

(місцевих, регіональних, національних) потреб – до виходу на міжнародні 

академічні та дослідницькі ринки; від орієнтиру на національні стандарти 

якості – до відповідності міжнародним стандартам; 

4) важливим критерієм прийому на роботу викладацького та 

адміністративного персоналу має бути здатність до успішного фандрайзингу, 

що забезпечує успішність університету. 

Побудова університету світового класу, безумовно, є досягненням не 

тільки конкретного навчального закладу, але й усієї нації, оскільки УСК як 

модель вищого навчального закладу відповідає глобальним тенденціям 

економічного розвитку, свідчить про глобальну конкурентоспроможність усієї 

нації. Однак прагнення до такого досягнення в національній освітній політиці 
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вимагає врахування цілого ряду небезпек. По-перше, без наявності в країні 

високорозвинених науково-дослідних центрів, кваліфікованого персоналу, 

сучасних ІКТ, інноваційної управлінської культури на національному та 

регіональному рівнях, значих обсягів венчурного капіталу, сучасних 

транспортних мереж розпочинати безпосередню реалізацію проекту під назвою 

«Університет світового класу» навряд чи доцільно. 

По-друге, необхідне дуже ретельне врахування регіонального соціально-

економічного та культурного контексту існування навчального закладу, його 

потенціалу [1; 3]. Без ретельної контекстуалізації запозичення західних освітніх 

моделей може стати навіть контрпродуктивним фактором, що спричинить 

занепад національної освітньої системи. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ПРОВІДНИЙ ВЕКТОР 

ЇЇ РОЗВИТКУ 

Модернізація освіти може розглядатись як зміни, що підтримують і 

забезпечують динамічний розвиток освіти відповідно до цілей реформ, як 

створення та реалізація моделей випереджувального розвитку освіти, 

адекватних до потреб суспільства, визначення напрямів «прориву» і 

зосередження зусиль на досягненні поставленої освітніми реформами мети. 

Процес модернізація освіти можливий тільки після реформування її основ 

відповідно до вимог часу. 

Модернізація освіти – це, передусім, системна якісна зміна, що включає 

багато компонентів: інноваційні процеси трансформації, нові технології в 

освіті, міжнародну спрямованість вищої освіти та розвиток внутрішнього 

потенціалу освіти. 

Слід також зазначити, що модернізація вищої освіти є основою зростання 

можливостей вибору для індивіда: напряму освіти, спеціальності, рівня 

підготовки, форми освіти, розробки та реалізації індивідуальної стратегії 

освіти, а надалі – місця роботи (в територіальному розумінні), використання 

різноманітних джерел оплати навчання. Розширюються можливості 

суспільства: виникають варіанти отримання освіти і формування якісних знань 

[1, с. 81]. 

Отже, модернізація освіти є системою глибоких трансформацій, 

спрямованих на заміну або часткове оновлення раніше сформованих напрямів, 

принципів і механізмів розвитку освіти іншими, такими, що відповідають 

вимогам сучасного етапу суспільних змін у країні та світі, в європейському та 

світовому освітньому просторі. 

Необхідність модернізації вищої освіти в Україні експерти пов’язують як 

із загальною соціально-економічною ситуацією, зокрема структурою державної 
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влади та управління, культурним рівнем влади та суспільства, так і з 

«галузевою специфікою». Це – ставлення до освіти як до другорядного, 

порівняно з економікою, сектора, як до витратної (а не інвестиційної) частини 

державного бюджету; катастрофічний занепад матеріально-технічної бази, 

старіння й неадекватне відтворення педагогічних кадрів; низька заробітна плата 

викладачів ВНЗ; застаріла і неефективна система управління і фінансування; 

нерівність доступу до якісної освіти; заплутаність і недосконалість освітнього 

законодавства; комерціалізація освітніх послуг і корупція; неухильне зниження 

якості освіти, застарілі методи і методики навчання, повільне і безсистемне 

оновлення змісту освіти, брак ефективної системи моніторингу і контролю 

якості освіти тощо. Негаразди в освіті перетворюються на проблему 

національної безпеки [2]. 

Модернізація університетської освіти в Україні має враховувати світові 

тенденції її розвитку. Серед них: 

1) зростання ролі і частки універсальних знань, укрупнення 

спеціальностей, забезпечення розвитку міжпредметних зв’язків; 

2) фундаменталізація освіти, найважливішими аспектами якої вважають: 

математизацію знань, формування єдиної наукової картини світу, освоєння 

нових парадигм організацій знань. Учені визнають, що ХХІ століття буде 

століттям математики якості (математики структур, геометрії, топології тощо); 

3) гуманізація та гуманітаризація освіти – орієнтація на розвиток 

індивідуальних здібностей і можливостей, створення умов для творчості й 

самореалізації особистості, формування аналітичних, комунікативних та інших 

інтелектуальних умінь; 

4) інформатизація освіти шляхом використання сучасних персональних 

комп’ютерів, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

Найважливішими завданнями є виховання інформаційної культури 

майбутнього фахівця, підготовка менеджерів інформаційних систем, 

формування нових моделей університетської е-освіти; 
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5) інноватизація освіти. Різноманітні освітні ініціативи на основі новітніх 

технологій, які реалізує інноваційний університет, повинні вбирати в себе: 

– освітні інновації: нові знання та навчальні продукти університетів 

(освітні програми, нові підручники та навчальні посібники; бази даних, 

інформаційно-довідкові системи, інформаційно-тематичні модулі; нові об’єкти 

освітньої інфраструктури); нові або вдосконалені освітні технології навчання 

(дистанційна, телевізійно-супутникова, Інтернет-технології тощо); 

– науково-технологічні інновації, призначені для впровадження і 

застосування у виробництві. Важливою умовою їх виникнення є наявність 

інноваційної інфраструктури в регіоні та самому університеті; 

– економічні інновації: нові механізми оплати праці викладачів, 

студентське самофінансування, податкове стимулювання інвестицій в освіту; 

– управлінські інновації: нові форми організації навчального процесу та 

науково-дослідницької роботи, перехід до маркетингової орієнтації навчальних 

закладів; нові структури управління і фінансування та ін.; 

6) інтеграція освітньої, дослідницької і підприємницької діяльності; 

7) транснаціоналізація вищої освіти [3]. 

Модернізація вищої освіти в Україні повинна відбуватися також у 

контексті забезпечення національної безпеки, подальшої інтеграції у світовий 

та європейський простір, розвитку економіки знань та в цілому на поліпшення 

ситуації в галузі. На нашу думку, в контексті вищезазначеного, слід розвивати: 

– технології, математику та комп’ютерну грамотність; 

– співробітництво у вищій освіті; 

– вивчення іноземних мов та розвиток глобальної обізнаності; 

– національну ідентичність тощо. 

Додатковими критеріями також є: 

– розширення сфери вживання української мови; 

– розвиток медіаосвіти та європейського освітнього компоненту; 

– розвиток освіти протягом життя; 

– участь ВНЗ міжнародних проектах [4]. 
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Отже, модернізація вищої освіти в Україні передбачає оновлення 

напрямів, принципів і механізмів її розвитку відповідно до сучасних потреб 

суспільства, європейського вектору розвитку нашої держави та динаміки 

світового освітнього простору. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

Освітні програми підготовки висококваліфікованих економічних кадрів 

потребують перегляду підходів у сфері змістовно-якісного її наповнення. 

Першим кроком у цьому напряму стало прийняття Закону України «Про вищу 

освіту». Відповідно до ст. 2 під вищою освітою слід розуміти «… сукупність 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі 

(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти», в той час як «…якість вищої освіти – рівень здобутих особою 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 

відповідно до стандартів вищої освіти…» [1]. Відтак, центральною позицією 

вищої освіти виступають компетентності, які, відповідно до вищеозначеного 

законодавчого акту, є «…динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти …» [1].  

Сучасний підхід обмежує можливості майбутніх здобувачів освітнього 

рівня за вказаним спрямуванням, оскільки: набуті знання в процесі вивчення 

загальних дисциплін за спеціальністю «Облік і оподаткування» [2] не 

дозволяють опрацювати та зрозуміти проблематику обліку, контролю 

(фінансових розслідувань) та аналізу, при цьому другий (магістерський) рівень, 
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як правило, завдяки практиці, дозволяє сформувати переважно практичну уяву 

про облікове, контрольне, аналітичне забезпечення управління основними 

суб’єктами ринку капіталу. При збереженні наявного підходу компромісним 

рішенням виступає порядок підготовки магістрів впродовж 1,4 річного 

начального плану. На вирішення цього завдання в межах навчального плану 

ЛНУ імені Івана Франка за магістерською програмою «Облік, аналіз та 

фінансові розслідування» було сформовано комплекс дисциплін, опанування 

яких дозволить здобувачам магістерського ступеня більш повно опрацювати 

питання обліку, оптимізації оподаткування, аналізу, фінансових розслідувань в 

державному секторі економіки та бізнесі. Розгляд діючого дотепер навчального 

плану свідчить про певні відмінності наявних і запланованих до впровадження 

наук/дисциплін. Йдеться про таку сформовану науку-модуль спеціальної 

підготовки, як «Організація і методика фінансових розслідувань», а також 

розроблені дисципліни вибіркової складової: «Податковий едвайзинг» та 

«Стилістика і редагування службових документів», «Державний аудит», 

«Фінансово-аналітична розвідка та попередження фінансових правопорушень» 

тощо. 

Поглиблення інтеграційних процесів, які притаманні сучасній світовій 

економіці, обумовили формування принципово нових вимог до системи 

управління суб’єктами бізнесу та державнього сектора економіки, зокрема і до 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління [3]. Дана 

дисципліна пов’язана з дисциплінами як бакалаврського, так і магістерського 

рівня підготовки, зокрема з курсами: «Політична економія», «Економіка і 

фінанси суб’єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 

«Фінансовий облік», «Облік в ДСЕ»,  «Інформаційні системи і технології в 

обліку і оподаткуванні», «Управлінський облік», «Організація обліку і 

оптимізація оподаткування». Опанування дисциплін вказаної освітньої 

програми дозволить сформувати у студентів такі компетенції щодо 

спеціалізованого об’єкта професійної діяльності майбутніх фахівців: 
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1. Знання загальних положень та особливостей функціонування суб’єктів 

бізнесу та державного сектора економіки як своєрідних суб’єктів 

господарювання та механізму їх управління. 

2. Знання теоретичних, методичних і практичних засад використання 

даних бухгалтерського обліку як інформаційного забезпечення управління 

економічних суб’єктів. 

3. Вміння застосовувати інструментарій бухгалтерського обліку в процесі 

прийняття управлінських рішень. 

4. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

5. Досконало знати нормативно-правове забезпечення обліку та 

фінансових розслідувань. Застосовувати знання права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

6. Вміння формувати експертну думку та професійне судження щодо 

побудови та трансформації системи бухгалтерського обліку для потреб 

управління економічним суб’єктом. 

7. Володіння теоретичними знаннями та практичними навиками 

управління обліковою інформацією: вміти оцінювати інформацію щодо 

майбутніх витрат і доходів для прийняття управлінських рішень; вміти 

формувати та використовувати інформацію для забезпечення режиму економії 

коштів і майна;   

8. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави. 

Кількісне зростання здобувачів вищої освіти в умовах євроінтеграції 

вимагає значних змін, які полягають не тільки в трансформації наявних 

інституцій, організаційних і освітніх практик відповідно до мінливих умов, а й 

розбудови нових форм організації освітньої діяльності, ґрунтованих на 
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прогнозуванні і швидкому реагуванні на виклики сьогодення метою 

перетворення освіти на систему, здатну до саморегуляції - відповідно до 

викликів суспільного розвитку, які постійно змінюються всіх представників 

усього освітнього. Активне творче долучення до цього процесу професорсько-

викладацького складу, що безпосередньо опановує та впроваджує в життя 

оновлені освітні підходи та механізми, сприятиме перевірці останніх на 

життєздатність і дієвість, а отже, підвищенню ефективності освітнього процесу. 

Список літератури: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.  

2.  Мних Є.В. Проблеми професійної підготовки спеціалістів з обліку і 

аудиту в умовах інтеграції європейської освіти // Бухгалтерський облік і 

аудит. – 2004. – №5. – С. 25-27. 

3. Чернелевський Л. М. Проблеми і шляхи підвищення якості підготовки 

фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту / Л.М. Чернелевський // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 64-65.  

 

 

Сич О. А., к.е.н., доцент 

доцент кафедри держаних та місцевих фінансів 

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЩО ПРИСКОРЮЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

Експертною комісією проекту NMC Horizon у вищій освіті було виділено 

шість основоположних тенденцій у цій сфері за підсумками декількох раундів 

голосування дельфійським методом; кожен раунд супроводжувався вивченням 

літератури, обговореннями і подальшим доопрацюванням тем [1]. Члени 

Експертної комісії зійшлися на думці, що варто розділили ці тенденції на три 

категорії - довгострокові, які, як правило, вже впливають на прийняття рішень і 

залишаться актуальними ще більше п'яти років; середньострокові, які, швидше 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18
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за все, будуть впливати на прийняття рішень ще від трьох до п'яти років; і 

короткострокові, які впливають на впровадження освітніх технологій зараз, але 

навряд чи залишаться актуальними через рік або два, ставши на той час 

звичайним явищем або зникнуть. 

Якщо довгострокові тенденції вже стали предметом широких досліджень 

і обговорень за участю керівників в сфері освіти, то ефективність і майбутній 

розвиток короткострокових тенденцій часто неможливо встановити через брак 

об'єктивних даних.  

У модель проекту NMC Horizon входять три мета-виміри, що задали 

вектор обговорення кожної тенденції або проблеми: політика, управління і 

практика. Під політикою в даному контексті розуміються формальні закони, 

норми, правила та інструкції, що регулюють діяльність інститутів; управління 

відображає засновані на дослідженнях і глибоких роздумах погляди експертів 

на майбутнє освіти; а до практики відноситься реалізація нових ідей і 

педагогічних методів в університетах, коледжах і суміжних областях. Нижче 

наведено короткий опис шести ключових тенденцій, які будуть впливати на 

розвиток вищої освіти в Україні та світі в найближчій перспективі. 

Довгострокові тенденції - удосконалення культури інновацій та глибинне 

навчання. У міру того як в університетських спільнотах створюються 

сприятливі умови для розвитку підприємницьких навичок і досліджень, вищу 

освіту стали розглядати як «двигун інновацій». В освітянських колах вже 

сформувалося розуміння того, наскільки важливо заохочувати освоєння нових 

ідей, і тепер основна увага приділяється тому, як створити такі умови в 

різноманітних і унікальних освітніх установах. При цьому велике значення має 

відмова від існуючого у вищій освіті статус-кво і визнання невдачі важливою 

частиною процесу навчання. Інтеграція підприємництва в сферу вищої освіти - 

це додаткове підтвердження того, що кожна велика ідея повинна з чогось 

починатися, а у студентів і викладачів може бути все необхідне для 

справжнього прориву. Щоб йти в ногу з часом, вузам необхідно критично 
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переглянути свій навчальний план і змінити методи оцінки. Бар'єри, що 

перешкоджають розвитку нових ідей, повинні бути усунені. 

У вищій освіті зберігається підвищена увага до формування глибинного 

навчання - такого освоєння студентами матеріалу, що стимулює критичне 

мислення, рішення проблем, співробітництво і самостійне навчання. Щоб 

зберегти мотивацію, студент повинен бачити прямий зв'язок між навчальною 

програмою і реальним світом і розуміти, як отримані знання і навички будуть 

реалізовані на практиці. Навчання на основі проектів, навчання на основі 

проблем, навчання на основі досліджень та інші подібні підходи сприяють 

отриманню практичного навчального досвіду. І хоча глибинне навчання вже 

зарекомендувало себе як ефективний засіб підвищення успішності в середніх 

школах, його впровадження в вузах проходить не так успішно. Це означає, що 

коледжам і університетам необхідно збільшувати інвестиції та підвищувати 

якість викладання. Сучасну освіту неможливо уявити без технологій, тому 

викладачі повинні використовувати ці інструменти, щоб показати зв'язок між 

навчальним матеріалом, завданнями та практичною діяльністю в реальному 

світі. 

Середньострокові тенденції – фокус на кількісній оцінці навчання та 

перепланування навчальних просторів. Дана тенденція відображає популярність 

оцінки і широкого набору методів та інструментів для оцінки та 

документування академічної успішності, прогресу в навчанні, збобуття навичок 

та інших показників успішності освітнього процесу. Вимоги сучасного ринку 

праці змінюються під впливом соціальних і економічних чинників. У зв'язку з 

цим коледжам і університетам необхідно переосмислювати саме визначення 

успішності з різних предметів, а також способи оцінки і демонстрації знань з 

різних дисциплін, навичок творчої роботи і співпраці. Широке поширення 

програмного забезпечення для інтелектуального аналізу даних і досягнення в 

онлайн-освіті, мобільному навчанні і системах управління навчанням ведуть до 

появи навчальних середовищ, які використовують програмні засоби для 

аналітики і візуалізації з метою представлення даних про навчання в 
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багатовимірному і портативному вигляді. У курсах онлайн і змішаного 

навчання зібрані дані можуть показати, наскільки ті чи інші дії студентів 

сприяють їх прогресу і досягнення конкретних навчальних цілей. 

Університети дедалі більше підключають до навчального процесу 

цифрові елементи і роблять акцент на активних формах навчання. Це, в свою 

чергу, вимагає перепланування навчальних приміщень. Все частіше аудиторії в 

освітніх установах облаштовують таким чином, щоб забезпечити взаємодію в 

рамках проектної роботи; при цьому особливий наголос робиться на 

мобільність, гнучкість і використання численних пристроїв. Для поліпшення 

віддаленої комунікації в вузах модернізують інфраструктуру бездротового 

доступу в Інтернет, встановлюють великі дисплеї, які полегшують спільну 

роботу над цифровими проектами. Крім цього, університети досліджують 

технології доповненої реальності, що дозволяють привнести в навчальні 

приміщення голографічний тривимірний контент для різних симуляцій. 

Наприклад, студенти можуть спробувати себе в ролі оператора марсохода або 

детально ознайомитися з людської анатомією. У міру того, як вища освіта 

переходить від традиційних лекцій до більш практичних формам навчання, 

навчальні аудиторії все більше нагадують реальні робочі і соціальні 

середовища, що полегшує природну взаємодію і забезпечує міждисциплінарний 

підхід до вирішення проблем. 

Короткострокові тенденції – рішення щодо змішаного навчання та 

колективного підходу до навчання. В останні роки ставлення до онлайн-

навчання стало більш позитивним, так як все більше учнів і викладачів бачать в 

ньому ефективну альтернативу деяким формам очного навчання. Оскільки 

число платформ для цифрового навчання і способів їх використання в освітніх 

цілях безперервно зростає, в університетах і коледжах набирає популярність 

змішане навчання, що увібрало все краще з очного і онлайн-навчання. Низька 

вартість змішаного навчання, його гнучкість і доступність, а також можливість 

застосування в навчальному процесі складних технологій - все це робить дану 

альтернативу вкрай привабливою. Поточний інтерес до даної тенденції 
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еволюціонував до розуміння того, як цифрові моделі викладання впливають на 

студентів. Багато досліджень свідчать про розвиток творчого мислення у 

студентів, підвищення їх здатності до самостійного навчання, а також здатності 

адаптувати навчальний процес з метою задоволення своїх індивідуальних 

потреб. 

Колективний підхід до навчання, при якому студенти та викладачі 

спільно беруть участь в навчальному процесі (як в парах, так і в складі групи), 

ґрунтується на уявленні про те, що навчання – соціальна концепція. В основі 

даного підходу – дотримання принципів: орієнтація на учня, акцент на 

взаємодії, робота в групах і пошук рішень реальних проблем. Крім підвищення 

залученості та успішності студентів, колективний підхід до навчання 

демонструє студенту важливість різноманіття, відкриваючи перед ним 

можливість спілкування з людьми різної статі і віку. Викладачі також беруть 

участь в колективному навчанні, регулярно обмінюючись ідеями та практичним 

досвідом в онлайн-спільнотах. Хоча ця тенденція носить в основному 

педагогічний характер, технологія відіграє велику роль в практичній реалізації; 

хмарні сервіси, програми та інші цифрові засоби забезпечують постійний 

зв'язок через Інтернет, дозволяючи студентам і викладачам в будь-який час 

працювати над спільними проектами. Крім цього, платформи для адаптивного 

навчання і консультування студентів дозволяють обмінюватися даними про 

досягнення студентів в масштабах всього вузу. Це допомагає поліпшити процес 

викладання і консультування. 

Можна зробити висновок, що Україна не стоїть осторонь 

загальносвітових тенденцій розвитку вищої освіти, а вбирає в себе кращі ідеї та 

напрацювання задля вдосконалення ефективності освітнього процесу. 
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ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Останнім часом прогресивна світова спільнота все частіше звертається до 

думки про те, що вища освіта в усіх країнах Західної Європи переживає нелегкі 

часи. Даний факт зумовлений виникненням своєрідного розриву між освітою з 

усіма її провідними елементами (цілі, структура, зміст, методи навчання) та 

умовами життя суспільства, що різко змінилися за останні десятиріччя.  

На питання, які якості повинен мати молодий спеціаліст, роботодавці, як 

правило, відповідають таким переліком: високий рівень загальноосвітньої 

підготовки, здатність приймати самостійні рішення, готовність до перенавчання, до 

опанування нових тенденцій та придбання нових знань, вміння працювати в 

групі, комунікабельність. Даний перелік – не що інше, як нове уявлення про 

людину, своєрідна модель її провідних життєвих функцій. Така модель 

найбільш адекватна вимогам сучасного суспільства. Ключові характеристики 

нової моделі - освіченість, безперервність навчання, самостійність – знаходяться в 

явному протиріччі з існуючою педагогічною системою, орієнтованою головним 

чином  на запам`ятовування, відтворення та пасивне виконання. 

Вимоги часу призвели до того, що у розвитку світової вищої школи вже 

визначились загальні глобальні тенденції. Провідними серед них є 

гуманітаризація, демократизація, диверсифікація, інтеграція та 

інтернаціоналізація вищої освіти. 

Гуманітаризація передбачає наявність знань в галузі історії, культури, 

мистецтва, які, в свою чергу, допомагають сформувати систему цінностей та 

етичні норми поведінки. До гуманітарного циклу дисциплін належать класичні 

та сучасні мови, література, історія, філософія, соціологія, психологія. 

Демократизація пов’язана, перш за все, із ростом кількості студентів в 

усіх розвинених країнах. Значні зміни відбулися також у взаємовідносинах між 
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вищими навчальними закладами та центральними урядовими органами. З одного 

боку, центральні органи управління продовжують визначати чисельність 

студентських міст, виходячи із норми фінансування. З іншого, значно поширюється 

автономія окремих вузів. Даний принцип передбачає також залучення до 

системи вищої освіти якомога ширшого кола охочої навчатися молоді із різних 

верств суспільства, але з наступним жорстким відбором найбільш здібних. 

Диверсифікація (від лат. "різноманітність") – розширення видів та форм 

вищої освіти, створення альтернативних вищих навчальних закладів, що відбиває 

потреби суспільства у різних за фахом кваліфікованих спеціалістах. На теперішній 

час у розвинених західних країнах склалася відносно стійка система багаторівневої 

підготовки. Накреслилась і загальна тенденція – зближення навчальних планів 

та програм  за відповідними рівнями, хоча розбіжностей ще значно більше [1]. 

Інтеграція та інтернаціоналізація передбачають координацію як 

навчальних програм, так і системи навчання в цілому, а також міжнародну 

співпрацю вищих навчальних закладів: обмін студентами та викладачами між 

вузами різних країн, проведення конференцій, симпозіумів, семінарів щодо 

проблем навчання та наукової роботи з метою визнання документів про освіту 

[1].  

Сфера євроінтеграції вищої освіти набула форм Болонського процесу. На 

теперішній час 45 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. 

Значна кількість міжнародних організацій підтримують ідеї процесу та 

сприяють його реалізації. 

Болонський процес – це процес європейських реформ, що спрямований на 

створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський 

процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації 21 

країною в італійському місті Болоні. Передумовою створення декларації стало 

підписання Великої Хартії європейських університетів. Велика Хартія як 

передумова Болонської декларації була підписана всіма ректорами, що зібралися у 

Болоні 18 вересня 1988 року для відзначення 900-ї річниці Болонського 

університету, що вважається найстарішим університетом Європи. "Європа вже 
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існує, її мешканці поділяли спільні інституції, до яких належать і університети, 

протягом століть. Університети є інтелектуальними центрами минулого та 

майбутнього, що мають спільні цілі та методологію здобуття знань – чи то 

практичних, чи теоретичних" [2].  

Процес, що наштовхнув на ідею створення Великої Хартії, був особливо 

важливим. Хартія не була представлена політичною владою, а була розроблена 

у стінах університетів. Вона спирається на фундаментальні цінності 

європейських університетських традицій. Сприяє зміцненню зв’язків між 

вищими навчальними закладами в усьому світі, залучаючи до процесів, 

започаткованих у ній, неєвропейські університети. 

Болонський процес не передбачає повністю ідентичних систем освіти у 

різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв`язків та 

покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами.  

На сьогодні до Болонського процесу приєдналося 515 університетів, 

серед яких  14 українських. На національному рівні у Болонському процесі 

здебільшого задіяний уряд, міністри, відповідальні за вищу освіту в усіх 

країнах-учасницях, щоб оцінити вже зроблене та встановити керівні принципи 

та пріоритети наступного періоду розвитку.  На інституційному рівні задіяні 

заклади вищої освіти, факультети та відділення, студенти, викладацький склад. 

Таким чином, Болонський процес, до якого приєдналася Україна, має за 

мету наступне: 

- встановлення системи зрозумілих та подібних наукових ступенів; 

- встановлення системи, заснованої на двох основних циклах: 

студентському та післядипломному; 

- введення системи кредитів (ECTS); 

- сприяння мобільності шляхом подолання перешкод для забез-печення 

руху студентів, вчителів, дослідників, адміністративного складу; 

- сприяння європейській співпраці щодо забезпечення якості; 

- сприяння необхідним європейським вимірам у вищій  освіті. 

Дані цілі є сутністю Болонського  процесу.  
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Незвичайність цього процесу полягає в тому, що він не є чітко 

структурованим і проводиться 45 країнами, що беруть у ньому участь, у 

співпраці з чисельними міжнародними організаціями, включаючи і Раду 

Європи.  
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ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕНЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

Підвищення якості вищої освіти посідає протягом останніх років 

домінуюче місце у питаннях забезпечення конкурентоспроможності освітньої 

системи України і підготовки кадрів відповідної кваліфікації. Вплив 

інтеграційних процесів, зростаюча роль глобалізації викликають необхідність 

використання міжнародних освітніх стандартів і критеріїв оцінки якості у сфері 

освіти. Водночас різниця у потенційних можливостях і ресурсному 

забезпеченні вищої школи України у порівнянні із розвиненими країнами не 

дозволяє говорити про рівноцінні підходи до питань підвищення якості освіти. 

Для подолання існуючого становища, враховуючи соціально-економічні 

та політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності, входження України в 

світове співтовариство, необхідна структурна реформа національної системи 

вищої освіти. Відмінними рисами навчального процесу міжнародного рівня є 
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гнучкість, адаптивність, модульність, економічна ефективність, орієнтація на 

споживача, опора на передові комунікаційні та інформаційні технології. 

Закладені в законодавчо-нормативних і програмних документах останніх 

років, принципові зміни в концептуальній моделі вітчизняної системи освіти, 

по-новому актуалізують проблеми якості освіти. 

Сформована вітчизняна освітня система й відповідний їй рівень 

розв’язання завдань оцінки якості освіти, постали в суперечність із головними 

тенденціями освітньої революції на її глобальному й національному рівнях та з 

новими вимогами соціальної практики до рівня (якості) освіти (підготовки) і 

розвитку сучасної людини, а також до якості самої освітньої системи. 

Відзначена суперечність повинна вирішуватися через реалізацію адекватної 

суспільної потреби концептуальної моделі вітчизняної освітньої системи й 

відповідний їй новий рівень постановки й розв’язання завдань оцінки якості 

освіти. Науковий підхід до системного визначення якості вищої освіти охоплює 

наступні основні аспекти:  

• формування категоріального апарату в галузі якості вищої освіти;  

• всебічний аналіз системи вищої освіти як великої й складної соціальної 

системи, її основних компонентів, внутрішніх і зовнішніх потоків взаємодії;  

• виявлення актуальних структурних моделей якості вищої освіти;  

• нормування якості вищої освіти;  

• оцінка якості вищої освіти;  

• створення моніторингів якості вищої освіти як комплексних систем 

спостережень стану й змін, оцінки й прогнозу стосовно якості вищої освіти;  

• моделювання систем дуального управління якістю у вищій освіті, що 

забезпечує взаємозалежне управління як функціонуванням, так і розвитком 

систем вищої освіти різних рівнів. 

Окреслимо наступне актуальне коло питань в галузі якості вищої освіти: 

 Якість підготовки фахівців з вищою освітою. 

 Проблеми якості підготовки фахівців з вищою освітою. 

 Системне дослідження якості вищої освіти.  
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 Норми якості вищої освіти. 

 Критерії якості вищої освіти.  

 Оцінка якості вищої освіти.  

 Моніторинг якості вищої освіти.  

 Забезпечення якості вищої освіти.  

 Управління якістю вищої освіти.  

На основі системного підходу, визначення системи вищої освіти включає 

наступні комплексні складові:  

1. Система вищої освіти – це сукупність системних компонентів і 

відносин між ними. 

2. Система вищої освіти – це сукупність взаємозв'язків системи вищої 

освіти й суспільства. 

3. Система вищої освіти – це сукупність міжнародних зв'язків 

(взаємодії) вітчизняної системи вищої освіти. 

Отже, спираючись на системний підхід, цілі освітньої системи мають бути 

сформульовані мовою вимог до сучасної людини й, насамперед, вимог до її 

готовності вирішувати завдання та проблеми на всіх рівнях суспільної й 

індивідуальної життєдіяльності: від глобального до побутового, тобто три типи 

завдань-проблем, а саме – виживання, функціонування й розвиток. Найбільш 

високі вимоги до сучасної людини, повинні бути пов’язані безпосередньо із 

цілями вищої освіти, а також із цілями післядипломної освіти й самоосвіти тієї 

частини членів суспільства, які вже здобули у свій час вищу освіту. Для всіх 

ступенів освітньої системи, вимоги до людини й, відповідно, цілі цих ступенів 

освітньої системи, мають зберігати наступність та відповідати цілям вищої освіти. 

Список літератури: 

1. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє / С. 

Ніколаєнко. – електронний ресурс. – режим доступу: 

http://library.uipa.edu.ua/ library/BD/ BolonProz/ 3_Stati_iz_periodicheskih_i 

_prodolgaugshiesa_izdaniy/ yakist.htm 

http://library.uipa.edu.ua/%20library/BD/%20BolonProz/%203_Stati_iz_periodicheskih_i%20_prodolgaugshiesa_izdaniy/%20yakist.htm
http://library.uipa.edu.ua/%20library/BD/%20BolonProz/%203_Stati_iz_periodicheskih_i%20_prodolgaugshiesa_izdaniy/%20yakist.htm


76 
 

2. Стандарти і директиви для Агентства гарантії якості у вищій освіті на 

території Європи. – European Association for Quality Assurance in Higher 

Education, 2005, Helsinki 

3. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 року № 2145-VIІI [Текст] 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ 

show/2145-19 

4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти ESG (2015) [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/ default/files/ standards-andguidelines_ 

for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У сфері освітньої діяльності провідними факторами, що впливають на 

фінансові результати, є: якість освіти та навчання; рівні навчально-виховного 

процесу, набору студентів профорієнтаційної роботи (маркетингові 

комунікації); кількість випущених студентів та кількість студентів за формами 

навчання; кадровий потенціал тощо. 

Традиційні фінансові показники доповнюються нефінансовими 

параметрами: задоволення потреб студентів, репутація, імідж, бренд та ін., які, 

як правило, мають значний вплив на ефективність діяльності ВНЗ [1]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/%20show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/%20show/2145-19
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/
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У портфелі стратегій розвитку ВНЗ, які пов’язані з діяльністю ВНЗ на 

ринку освітніх послуг і направлені на розвиток потенціалу ВНЗ, пропонується 

виділяти наступні види стратегій: стратегію швидкого зростання, помірного 

зростання, стратегію розширення, стратегію обмеженого розвитку. 

Стратегія швидкого зростання притаманна тим ВНЗ, які бажають у 

найкоротші строки зайняти лідируючі позиції. Цим ВНЗ притаманні постійні і 

високі темпи розширення діяльності, освоєння нових видів освітніх послуг 

розширення переліку спеціальностей за якими відбувається підготовка 

студентів, аспірантів та докторантів. Також для такої стратегії характерним є 

запровадження нововведень у діяльність ВНЗ: нововведень в методичне 

забезпечення навчального процесу (створення методичної літератури, 

електронних підручників), нововведень технологій процесу навчання 

(дистанційне навчання в Інтернет класах, навчання спільно з розробниками 

інноваційних технологій), надання інноваційних освітніх послуг (наукові 

розробки, проекти, дослідження). 

Стратегія помірного зростання. Цілі розвитку встановлюються від 

досягнутого рівня і корегуються у відповідності зі зміною умов. Це самий 

простий і найменш ризикований шлях дій. Це передбачає не фіксування 

процесів у їх теперішньому стані, а поступове, без ризиків збільшення 

поліпшень у поточній діяльності навчального закладу. За цієї стратегії ВНЗ 

орієнтований на формування номенклатури спеціальностей, спектра освітніх 

програм і додаткових освітніх послуг та на фіксовану частку ринку. 

Знаходячись у цій зоні стратегічним вибором ВНЗ можуть стати пошуки 

способів реалізації надлишкового потенціалу через виконання освітніх і 

наукових проектів на замовлення держави та інших сторін. Крім того, з метою 

забезпечення власного розвитку та розвитку національної системи освіти в 

цілому ВНЗ повинні намагатися розширити університетську автономію, 

ініціюючи зміни в освітньому законодавстві [2]. 

Стратегія розширення надає великого значення збільшенню масштабів 

активності ВНЗ на ринку освітніх послуг в рамках сформульованої місії. 
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Доцільним буде виведення на ринок нових освітніх програм, послуг і 

продуктів. Проте ухвалення стратегії розширення зазвичай вимагає значних 

інвестицій і часто пов’язане з великими ризиками, що потрібно враховувати 

при її розробці й реалізації. 

Стратегія обмеженого розвитку застосовується в умовах 

нестабільності, в разі необхідності трансформації ВНЗ. ВНЗ повинен 

проаналізувати свої можливості та залишити тільки ті спеціальності, за 

якими він реально здатний підготувати випускника. При цьому ВНЗ повинен 

враховувати як наявність технічних ресурсів, так і науковий рівень 

викладачів (їх кількість цитувань у базах даних, якість методичної роботи) та 

здійснити докорінну реорганізацію адміністративно-управлінського 

персоналу в напрямку його суттєвого зменшення. Іншими словами, 

продуктивність праці адміністративного та керівного персоналу ВНЗ 

повинна бути суттєво підвищена. 

Досить часто на практиці застосовується комбінована стратегія. В 

рамках стратегії одні підрозділи розвиваються швидше, другі - помірно, треті 

- стабілізуються, четверті - скорочують масштаби діяльності. У підсумку в 

залежності від конкретного сполучення даних підходів будуть мати місце 

загальний ріст, стабілізація або скорочення потенціалу і масштабів 

діяльності. Ця стратегія в найбільшій мірі відповідає реальним умовам 

діяльності ВНЗ.  

Функціональна стратегія належить до управлінського плану дій 

окремого підрозділу або ключового функціонального напрямку всередині 

певної сфери бізнесу. Ми вважаємо, що сучасному ВНЗ необхідно 

розробляти функціональні стратегії відповідно до складових інноваційного 

розвитку, а саме виокремлювати: економічну стратегію, стратегію організації 

навчального процесу, стратегію організації науково-дослідної діяльності 

ВНЗ, стратегію організації матеріально-технічного розвитку ВНЗ, стратегію 

розвитку міжнародних зв’язків та іміджеву стратегію, що спрямовані на 

підтримку та реалізацію цілей, поставлених перед кожним підрозділом ВНЗ. 
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У межах розглянутих базових стратегій можуть бути реалізовані різні 

стратегічні альтернативи. Для кожної з них готуються плани заходів з 

обґрунтуванням необхідних витрат на їхню реалізацію і з розрахунками 

очікуваного економічного ефекту від їхнього впровадження [3]. Взаємозв’язок 

між видами стратегій діяльності вищого навчального закладу наведено на 

рисунку 1. 

Рис. 1. Взаємозв’язок між видами стратегій діяльності вищих навчальних 

закладів 

Обрання конкретного типу стратегії розвитку вищого навчального 

закладу здійснюється вищим менеджментом закладу з урахуванням поточної 

ринкової ситуації, прогнозу динаміки ринку, аналізу зовнішніх викликів, 

наявного потенціалу, спеціалізації та інших факторів. Важливим елементом при 

виборі стратегії інноваційного розвитку ВНЗ являється SWOТ-аналіз. 

Отже з метою розробки напрямів інвестиційного розвитку ВНЗ доцільним 

представляється проведення всебічного вивчення «сильних» та «слабких» 

сторін системи освіти, виявлення наявних (й потенційних) «загроз» та 

«можливостей» її розвитку. Такий аналіз дозволить створити певний 

стратегічний баланс негативних й позитивних факторів з позицій як 
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внутрішнього так і зовнішнього оточення, що допомагає виявити напрями 

інвестиційного розвитку ВНЗ, визначити конкурентні переваги на 

інвестиційному освітньому ринку. 

Для реалізації стратегії швидкого зростання можна вжити такі заходи: 

 диверсифікувати джерел фінансування освітньої діяльності;  

 забезпечити ефективний розподіл та використання наявних 

фінансових ресурсів; 

 залучення зовнішніх інвестицій у розвиток науково-дослідної та 

інноваційної роботи, матеріально-технічної бази університету;  

 модернізація навчальних планів, програм, змісту навчання;  

 активізовувати діяльность ВНЗ в міжнародному та європейському 

освітньому просторі тощо [4]. 

Для реалізації стратегії помірного зростання можна вжити такі заходи: 

 забезпечення високих темпів інноваційної діяльності ВНЗ, 

насамперед наукової та інвестиційної складової;  

 оптимізація структури капіталу ВНЗ; 

 підвищення якості освітніх послуг університету та забезпечення їх 

відповідності національним, європейським і міжнародним фаховим 

стандартам. 

 Для реалізації стратегії розширення можна вжити такі заходи: 

 адаптація діяльності ВНЗ до умов зовнішнього середовища;  

 виведення на ринок нових освітніх програм, послуг і продуктів; 

 зниження рівня фінансових ризиків роботи. 

 Для реалізації стратегії обмеженого розвитку можна вжити такі 

заходи: 

 мінімізація витрат ВНЗ; 

 підвищення ефективності управління наявними фінансовими 

ресурсами;  

 скорочення кількості спеціальностей;  
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 скорочення адміністративно-управлінського персоналу;  

 удосконалення вертикальної управлінської структури (ректорат – 

деканат – кафедри);  

Таким чином, для вищого навчального закладу вибір стратегії дає змогу 

спрямувати усі сили для її реалізації. Вибір стратегії і постановка завдань є 

ключовим важелем для реалізації поставленої мети. SWOT-аналіз дає змогу 

побачити в яку сторону потрібно більше  спрямувати сили і досліження.  
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НОВІТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ 

Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети – 

розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає 

розвиток суспільства. Нині актуальним є створення новітніх освітніх 

технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, формуванню 

її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. 

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін 

«інноваційна діяльність», який означає оновлення технології навчання та 

перебудову особистісних установок викладача. Такою сучасною засадою є 

розуміння навчального процесу як діалогу особистостей – викладача та 

студента, які є суб’єктами освітнього процесу. 

Проведені соціологічні дослідження різних форм та методів викладання 

свідчать, що засвоєння матеріалу лекції складає 20%, лекції з використанням 

наукових джерел підвищує цей показник до 30%, лекція з використанням 

аудіовізуальних засобів – 50%, дискусія – 70%, гра – 90% [1]. 

З огляду на вище зазначене, в навчальному процесі ВНЗ у даний час 

актуальними є такі інноваційні освітні технології як:  

 технологія критичного мислення, яка полягає в тому, щоб сформувати 

власну точку зору в студента, навчити впевнено вести дискусії та приймати 

виважені рішення, самостійно здобувати знання, вчитись відкрито 

спілкуватись, логічно мислити та аргументувати; 

 технологія навчання як дослідження, має за мету прищепити студентам 

навички дослідницької роботи, сформувати активну, творчу особистість;  
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 інтегральна педагогічна технологія – створює оптимальні умови для 

розвитку та самореалізації студента шляхом формування цілісних знань про 

об’єкт, що вивчається, і який є основою творення «образу світу»;  

 технологія розвивального навчання – формує в студента здібності до 

самовдосконалення, активного, самостійного творчого мислення та навчання;  

 технології формування творчої особистості – полягає в тому, щоб 

прищепити студентам навички, завдяки яким вони самостійно керуватимуть 

своєю пізнавальною активністю, будуть самостійно мислити, приймати 

неординарні рішення, свідомо вибирати свою життєву позицію, генерувати 

оригінальні ідеї;  

 технологія особистісно орієнтованого навчання має за мету надати 

студенту можливість проявляти самостійність мислення, незалежність, 

здатність до власного вибору;  

 проектна технологія націлена стимулювати інтерес студентів до нових 

знань, до розвитку себе за допомогою вирішення особистих проблем і 

використання цих знань у конкретній практичній діяльності; 

 технологія диференційованого навчання – формує в студентів уміння 

вчитися, потребу в самоосвіті, бажання генерувати ідеї, шукати альтернативні 

розв’язки стандартних та проблемних ситуацій; 

 технологія гуманістичного навчання спрямована на виховання свідомих 

громадян, патріотів, освічених, творчих особистостей, забезпечення 

пріоритетного розвитку людини на засадах гуманізації, гуманітаризації та 

демократизації освітніх процесів;  

 технологія модульнорозвиваючого навчання – формує самоосвітню 

компетентність студентів;  

 технологія групового навчання – формує внутрішню мотивацію студентів 

до активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації, сприяє 

формуванню комунікативних якостей студентів, активізує розумову 

діяльність;  
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 технології індивідуалізації процесу навчання – забезпечує максимальну 

продуктивність роботи студентів в існуючій системі організації навчання.  

Особливо актуальними технологіями у цьому випадку виступає 

інтерактивне навчання, тобто діалогове, взаємодіюче. У процесі такого 

навчання студенти мають можливість обмінюватися думками, ідеями, 

пропозиціями, а викладач стає організатором спільної діяльності, ділової 

співпраці, творчого пошуку, створює атмосферу щирості, поваги. Під час 

інтерактивного навчання освітній процес організовується таким чином, що 

практично всі студенти виявляються залученими до процесу пізнання, мають 

можливість рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають.  

Пироженко Л. та Пометун О. виділяють чотири групи інтерактивних 

технологій: кооперативного навчання; колективно-групового навчання; 

ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань [2]. 

Однією з технологій кооперативного навчання є робота в динамічних 

парах. Її можна використовувати для засвоєння, закріплення, перевірки знань 

тощо. Така діяльність дає можливість висловитися всім студентам, сприяє 

розвитку навичок спілкування, критичного мислення, вміння оцінювати себе та 

інших. Крім того, за такої організації навчального процесу студенти не можуть 

ухилитися від виконання завдання.  

Технології колективно-групового навчання передбачають одночасну 

спільну роботу студентів. Різновидом загального обговорення є технологія 

«Мікрофон». Вона дає можливість кожному по черзі висловитись або 

відповісти на запитання викладача чи іншого студента. Передаючи один 

одному уявний «мікрофон», студенти по черзі висловлюються з приводу 

запропонованої ситуації чи проблеми. При цьому говорити має право лише той, 

у кого в руках «мікрофон». Формулювати думки слід швидко і лаконічно (0,5-1 

хв.). При цьому відповіді не коментуються і не оцінюються, лише в кінці 

обговорення робиться загальний висновок. Робота за цією методикою дає 

можливість ефективно працювати над формою висловлення власних міркувань, 
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порівнювати їх з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті 

та переконливо.  

Технології ситуативного моделювання передбачають включення 

учасників навчального процесу в гру (ігрове моделювання) під час заняття. За 

таких умов студентам надається максимальна свобода інтелектуальної 

діяльності, яка обмежується лише правилами гри. Студенти самі обирають ролі 

у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, шукають шляхи 

розв’язання проблемної ситуації, беруть на себе відповідальність за обране 

рішення. Серед великого арсеналу технологій ситуативного моделювання 

значні можливості має розігрування ситуації за ролями (рольова гра).  

Одним із засобів стимулювання пізнавальної активності в процесі 

навчання є технології опрацювання дискусійних питань. Дискусію розглядають 

як публічне обговорення певного суперечливого питання. Участь в дискусійних 

обговореннях розвиває критичне мислення, дає можливість визначити власну 

позицію, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Ефективним способом 

розвитку навичок дискутування є ПРЕС (PRES – Position, Reason, Example, 

Solution). Ця технологія навчає студентів виробляти й формулювати аргументи, 

висловлювати думки з дискусійного питання у виразній та стислій формі, 

переконувати інших. 

Згідно з даною методикою, відповідь студента складається з 4-х частин: 

1) висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає Ваша точка зору (починаючи 

зі слів «Я вважаю, що...»); 2) поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому 

ґрунтуються докази (починайте зі слів «Тому, що...»); 3) наведіть приклади, 

додаткові аргументи на підтримку Вашої позиції, назвіть факти, які 

демонструють Ваші докази («Наприклад...»); 4) узагальніть свою думку, зробіть 

висновок («Таким чином...») [3, с. 75].  

Запропонована структура дозволяє студентам чіткіше й логічніше 

будувати власне висловлювання, аргументувати свою думку та впливати на 

співрозмовника в процесі дискусії.  
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Ефективним доповненням до інтерактивних та інших сучасних 

технологій є проектна технологія, або як її ще називають, метод проектів. На 

сьогоднішній день метод проектів – це спосіб досягнення дидактичної мети 

через детальну розробку проблеми, яка має завершитись реальним практично 

відчутним результатом. Проектна технологія дозволяє не стільки передавати 

студентам суму тих чи інших знань, скільки навчити здобувати ці знання 

самостійно, вміти користуватися набутою інформацією для вирішення нових 

пізнавальних та практичних завдань; студенти набувають комунікативних 

навичок і вмінь, знайомляться з різними точками зору, вчаться користуватися 

дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, 

висувати гіпотези, робити висновки.  

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на 

сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості 

підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього 

завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження 

інноваційних освітніх технологій. Адже, завдання технології взагалі полягає у 

визначенні найбільш ефективних шляхів та засобів досягнення будь-яких цілей 

діяльності. 
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ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ І ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ РИНКУ ПРАЦІ 

Система вищої освіти покликана готувати молоде покоління до викликів 

сьогодення. Цілком очевидно, що без якісної освіти людина не зможе 

забезпечити собі належних умов життя та реалізуватись як особистість. Так 

склалось, що в Україні особистою цінністю є диплом, в Європі – якісна освіта 

та відповідно фаховість особи. Дуже важливою складовою якісної освіти є 

відповідність фахових кваліфікацій потребам ринку праці. В Україні 

спостерігається недостатність зв'язків між освітянами і працедавцями, між 

сферою освіти і ринком праці. 

В умовах поширення глобальних тенденцій інтенсифікації радикальних 

технологічних зрушень у соціально-економічних сферах більшості країн світу, 

Україна, за умов необхідності забезпечення подальшого розвитку своєї 

економіки, не має альтернативи інноваційному шляху розвитку. Особливе місце 

серед пріоритетних напрямків даного процесу має займати освітня галузь, яка 

має забезпечити кваліфікованими кадрами процеси інноваційного розвитку 

інших галузей. При цьому, як свідчить світовий досвід, інвестиції в освіту 

зможуть бути лише у тому випадку прибутковими, якщо відбуватимуться 

реальні процеси інтеграції сфери зайнятості та системи професійної освіти, а 

головне буде впроваджено на ділі сучасну парадигму про пріоритетність 

відтворення та розвитку людського фактору у процесах накопичення капіталу 

[1, с. 279]. 

Сучасне суспільство потребує високоосвічених і мобільних фахівців. З 

кожним роком збільшується число студентів, дослідників і викладачів, які 

навчаються, працюють, підвищують кваліфікацію і спілкуються в 

інтернаціональному середовищі. Це дає можливість обмінюватися досвідам, 

отримувати нові знання та навички. Однак, мобільність як студентів, так і 
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викладачів, в умовах значних відмінностей економічного розвитку різних країн 

призводить до «відтоку мізгів» із країн, що розвиваються. Цілком очевидно, що 

втрата кваліфікованих людських ресурсів викликана не стільки академічною 

мобільністю, як активізацією міжнародної міграції. Міжнародна співпраця 

змінює свої види і форми діяльності. Зростає роль і значення міжнародних 

організацій, фондів і програм у галузі освіти й науки.  

Широкий розвиток отримала двостороння і багатостороння 

науковопедагогічна співпраця університетів, обмін викладачами і студентами, у 

тому числі за сприяння створених цільових наднаціональних програм ЄС 

(СОМЕТТ, ЕRASMUS, LINGUA, SOCRATES ін.). У останні десятиліття 

Україна активізувала міжнародну співпрацю в галузі вищої освіти. Країною 

підтримано засадничі конвенції в галузі освіти, прийняті під егідою ЮНЕСКО і 

Ради Європи. Підписана значна кількість двосторонніх міжурядових договорів 

про співпрацю з вищими школами зарубіжних країн, істотно зросло число 

прямих договорів із зарубіжними університетами [3, с. 278]. 

Збереження національного досвіду, традицій, зміцнення і розвиток її 

безперечних переваг, до яких передусім відноситься науковість освіти, є 

важливою умовою інтеграції вищої школи України у світовий освітній простір. 

Важливо зберегти усе цінне, що має українська вища школа, в той же час 

здійснити, з урахуванням кращого міжнародного досвіду, затребувані часом 

зміни, які дозволять забезпечити подальші перспективи розвитку України. 

Реалізація моделі інноваційного розвитку уможливлюється завдяки 

спільним зусиллям і співпраці закладів освіти, науки, виробництва та інших 

інституцій, дотичних до розширення інноваційного простору. Інноваційний 

процес починається з формування інноваційного мислення, яке розпочинається 

в стінах навчального закладу й продовжується безпосередньо на виробництві, 

де набуті у вищій школі знання трансформуються в інтелектуальний актив 

підприємства. Для забезпечення безперервності протікання інноваційного 

процесу та його ефективності необхідна тісна взаємодія освіти, науки, 

виробництва як єдиного цілого. Однак існуючі проблеми зовнішнього та 
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внутрішнього характеру сповільнюють процеси інноваційного поступу 

суспільства [2, с.14]. 

Не можна обійти увагою і інші механізми взаємодії університетів та 

ринку праці. Так, в університетах є доцільним функціонування консультативної 

комісії з представників бізнесу, яка б регулярно вносила університету 

пропозиції про удосконалення навчання відповідно до поточних потреб ринку 

праці. Важливим є залучення практиків (роботодавців) до формування 

навчальних планів та фахових компетентностей; залучення фахівців-практиків 

до навчального процесу, шляхом проведення тренінгів, викладання окремих 

навчальних дисциплін, впровадження новітніх комп’ютерних технологій 

навчання, що сприятиме підготовці бакалаврів та магістрів, що відповідатимуть 

потребам ринку та, відповідно, будуть затребуваними. Підготовка 

висококваліфікованих фахівців у відповідності з потребами ринку сприятиме 

розвитку реального сектору економіки. 
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