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СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми. Статтю присвячено дослі-
дженню феномена якості вищої освіти та соціологічному 
аналізу її головних показників. Якість освіти є багатови-
мірним, складним поняттям, що охоплює низку важли-
вих чинників. Актуальність теми полягає в зростаючій 
суспільній необхідності широкого дослідження всіх со-
ціально значущих показників, які впливають на ступінь 
якості освіти. Питання вектора розвитку сучасної сис-
теми вищої освіти для нашої країни набуває особливого 
значення. Для того щоб виявити дієвість і якість освіти з 
позицій соціології, необхідне різнобічне оцінювання цьо-
го інституту.

Мета статті полягає в дослідженні основних показни-
ків якості вищої освіти в межах соціологічного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
оцінки якості вищої освіти як суспільного феномена про-
вели багато визначних сучасних соціологів, психологів і 
науковців у галузі педагогіки: В.П. Садковий, А.С. Ма-
каренко, С.М. Опрятний, М.В. Кісіль, М.З. Згуровський, 
Н.Г. Протасов. Особливу роль у дослідженні проблеми 
якості вищої освіти в Україні, на нашу думку, відіграють 
праці таких авторів, як С.М. Ніколаєнко, В.Г. Кремень, 
Ж.Т. Тощенко, які всебічно проаналізували показники 
якості освіти в сучасних вітчизняних реаліях, надали 
оцінку перспектив розвитку якості освіти в Україні, за-
пропонували механізми державного управління.

Виклад основного матеріалу. Освіта – один із найдав-
ніших соціальних інститутів, складне й багатоманітне 
суспільне явище, сфера передачі й освоєння знань, умінь, 
навичок і соціального досвіду. Крім того, освіта є також 
системою навчальних і виховних закладів, які здійсню-
ють різноманітні форми реалізації навчального процесу.

Вища освіта – це рівень освіти, який здобувається 
особою у вищому навчальному закладі в результаті по-
слідовного, системного й цілеспрямованого процесу за-
своєння змісту навчання, який ґрунтується на повній за-
гальній середній освіті та завершується здобуттям певної 
кваліфікації за підсумками державної атестації.

Перед вищою освітою ставляться певні цілі, як зов-
нішні, так і внутрішні, які повинні відповідати встанов-
леним стандартам та нормам [3, c. 24]. Для отримання 
дійсно якісної освіти має бути забезпечено якість самих 
вимог (цілей, стандартів і норм) та необхідні якісні ре-
сурси (освітні програми, кадровий потенціал, контин-
гент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, 
фінанси тощо), тобто якість умов (вкладень в освіту). Під 
час дотримання цих аспектів якості важливу роль віді-
грає якість освітніх процесів (наукова й навчальна діяль-
ність, управління, освітні технології тощо), що безпосе-
редньо реалізують (забезпечують) підготовку фахівців. 
Зрештою, ще одним елементом якості освіти є якість ре-
зультатів діяльності вищого навчального закладу (поточ-
ні та підсумкові результати навчання студентів, характе-

ристики кар’єрного зростання випускників). Якість як 
відносне поняття має два аспекти: відповідність держав-
ному стандарту та відповідність запитам споживачів ос-
вітньої послуги. Перший аспект часто називають якістю 
з позиції виробника, а другий – якістю з позиції спожи-
вача. Погляди споживача та виробника освітньої послу-
ги часто не перетинаються. Тому освітня установа має 
розглядати проблему якості освіти з двох різних позицій:

– з позиції освітнього закладу (напрям маркетинго-
вих досліджень – відповідність державному стандарту);

– з позиції споживачів освітніх послуг (напрям мар-
кетингових досліджень – ступінь задоволеності спожива-
чів освітньої послугою).

Можна стверджувати, що рівень і якість освіти ви-
значають міру цивілізації й культури будь-якого су-
спільства, слугують важливим показником його про-
гресивного розвитку. Система освіти завжди перебуває 
в залежності від суспільних умов і зумовленої ними ці-
леспрямованості, бажання та можливості держави все-
бічно піклуватись про розвиток і збагачення системи й 
організації освіти [1, c. 118].

Аналіз наявних досліджень якості освіти дає змогу 
говорити про існування декількох рівнів її оцінки:

1) відповідність стандарту – якість оцінюється як 
така, що відповідає або не відповідає вимогам держав-
ного освітнього стандарту вищої професійної освіти (або 
іншого документа на виготовлення продукту: технічних 
умов, договору тощо);

2) відповідність кваліфікації – відповідність обов’яз-
ковим вимогам державних освітніх стандартів вищої 
професійної освіти, а також задоволення професійних 
вимог, щоб користуватись попитом на ринку праці;

3) відповідність фактичним вимогам ринку – вико-
нання вимог споживачів високої якості та низької ціни 
освітніх послуг;

4) відповідність латентним (прихованим, неочевид-
ним) потребам – надання переваги послугам, які володі-
ють додатковими щодо інших споживчими властивостя-
ми, що задовольняють потреби, які в споживачів мали 
неявний, не усвідомлений ними характер.

Такі рівні більшою мірою характерні для маркетин-
гових досліджень якості освіти й освітніх послуг та мо-
жуть застосовуватись у межах соціологічних і педаго-
гічних досліджень оцінки якості. Оцінка якості вищої 
освіти може розглядатись також із суто соціологічної 
позиції. Предметом соціології освіти в широкому сенсі 
виступають інституційні зв’язки освіти й суспільства, 
тому якість освіти стає предметом вивчення соціології 
освіти з позиції її затребуваності основними соціальними 
спільнотами в умовах соціокультурних, економічних і 
політичних змін суспільства [4, c. 209].

Саме глобалізація вищої освіти, на наше переконан-
ня, багато в чому сприяла тому, що поняття «якість» 
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освіти було замінене поняттям «ефективність», оскільки 
глобалізація сприяла формуванню світового ринку освіт-
ніх послуг згідно з Генеральною угодою з торгівлі та по-
слуг (GATS), відповідно до якої існують чотири способи 
торгівлі освітніми послугами:

1) споживання освітніх послуг за кордоном під час 
відвідування країни-постачальника (пересування спо-
живачів). Міжнародний потік студентів сьогодні ста-
новить найбільшу частку глобального ринку освітніх 
послуг, і якість освіти є важливим критерієм вибору на-
ціональної системи освіти, конкретного вузу;

2) надання послуг через кордон без участі споживача 
(дистанційне навчання). Дистанційна освіта стала мож-
ливою завдяки використанню нових інформаційних тех-
нологій (кабельний і супутниковий зв’язок, проведення 
аудіо- й відеоконференцій, програмне забезпечення для 
ПК та CD-ROM, Інтернет). У результаті розвитку назва-
них технологій виникла можливість прогнозувати по-
дальший розвиток дистанційної освіти. Водночас якість 
дистанційної освіти дуже складно визначити, особливо в 
умовах, коли провайдерами освітніх послуг можуть бути 
будь-які вищі навчальні заклади, а також компанії чи 
мережеві об’єднання вузів або компаній;

3) комерційна присутність постачальника в краї-
ні-споживачеві (офшорні іноземні університети). Мо-
більність вузів поки не отримала такого широкого 
поширення, як мобільність студентів або викладачів, 
оскільки така форма надання освітніх послуг пов’язана 
з певним підприємницьким ризиком, проте якість осві-
ти в таких умовах стає вирішальним фактором залучен-
ня споживачів;

4) участь в освітньому процесі професорсько-виклада-
цького складу з країни-постачальника в країні-спожива-
чеві (пересування постачальника послуг). Один із тради-
ційних способів розвитку міжнародних зв’язків у галузі 
вищої освіти, що набув поширення ще в середньовічних 
університетах, сьогодні отримує майже таке ж поширен-
ня, як мобільність студентів. Університет, який приймає 
іноземного професора, зацікавлений у високому рівні 
його професійного розвитку, якостей лектора й дослідни-
ка [2, c. 120].

Важливим показником оцінки якості вищої освіти 
на рівні глобального світового простору є міжнародні 
рейтинги університетів, що складають одну з найбільш 
актуальних і важливих галузей соціології освіти. Такі 
рейтинги безпосередньо пов’язані з оцінкою комплек-
сної роботи вузу, у тому числі на глобальному та локаль-
ному рівні.

На нашу думку, необхідне визначення переліку якіс-
них характеристик, якими має володіти випускник. 
Адже саме комплексна характеристика набутих знань, 
умінь і навичок студента є основним мірилом ефектив-
ного навчального процесу. Безперечно, цей перелік не 
є вичерпним і для кожного специфічний, проте є також 
деякі загальні риси, які можна виокремити в так звані 
універсальні компетенції:

– інформаційну – уміння шукати, аналізувати, купу-
вати інформацію для вирішення проблем;

– комунікативну – уміння ефективно співпрацювати 
з іншими людьми;

– самоорганізаційну – уміння ставити цілі, планува-
ти, відповідально ставитись до здоров’я, повністю вико-
ристовувати особистісні ресурси;

– самоосвітню – готовність конструювати та здійсню-
вати власну освітню траєкторію впродовж усього життя, 
забезпечуючи успішність і конкурентоспроможність себе 
та своєї сім’ї.

Принципово новим є також саме тлумачення понят-
тя «якість освіти» як співвідношення мети й результату. 
У цьому аспекті ми оцінюємо якість, порівнюючи резуль-
тати з максимальними можливостями студента. Наша 
позиція заснована на переконанні, що жодні результати 
не можна визнати хорошими, якими б значними вони 
не були, якщо студент може досягти набагато вищих; 
так само жодні результати, якими б незначними вони не 
були, не можна визнати поганими, якщо вони відповіда-
ють максимальним можливостям особистості.

Найважливішою вимогою є запит на масовість кре-
ативних компетентностей, які тривалий час розгляда-
лись як елітарні, і на масову готовність до перенавчання  
[5, c. 208]. Сучасною вимогою до якості освіти є акцент на 
необхідності отримання освіти протягом усього життя, 
індивідуалізації освітніх траєкторій (більшу частину за-
гального обсягу освітніх послуг формує вже не педагог та 
держава щодо незрілого й пасивного студента, а особисто 
для себе самостійна людина, яка має власний доступ до 
навчальних ресурсів і технологій самоосвіти). На нашу 
думку, успішна соціалізація повинна стати предметом 
освітніх результатів та оцінюватись як результат діяль-
ності педагога й учня [6, c. 236].

Зацікавленою стороною в процесі отримання вищої 
освіти є насамперед роботодавці. Пропонуємо розгляну-
ти основні сучасні вимоги роботодавців до випускників 
вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ):

1) достатні практичні й теоретичні знання та навички 
для забезпечення високої продуктивності праці, знижен-
ня непродуктивних витрат підприємства на перепідго-
товку кадрів або виправдання витрат коштів на підготов-
ку фахівців (під час укладення договорів із ВНЗ);

2) розвинені професійні якості, необхідні для викону-
ваної ними роботи (ініціативність, організаторські здіб-
ності тощо);

3) висока працездатність, що передбачає наявність 
міцного здоров’я та високої фізичної витривалості.

Наступною в переліку зацікавлених сторін є держа-
ва (в особі органів державної влади), яка переслідує свої 
цілі. Держава зацікавлена в тому, щоб ВНЗ підготува-
ли висококваліфікованих фахівців, здатних підвищити 
економіку країни та тим самим виправдати витрати бю-
джетних коштів на їх підготовку. При цьому випускни-
ки та якість їхньої освіти повинні відповідати насампе-
ред вимогам державних освітніх стандартів.

Зрештою, інша зацікавлена сторона в процесі отри-
мання вищої освіти – ВНЗ, який безпосередньо задоволь-
няє потреби всіх наведених сторін. Як основна мета, яку 
переслідує ВНЗ у сучасних умовах, розглядається підви-
щення якості освіти, що має виражатись у встановлених 
вимогах для абітурієнтів, академічної спільноти, держа-
ви, суспільства та роботодавців, ринку праці й освітніх 
послуг.

Для цього необхідно здійснити такі кроки:
– подбати про ресурсне забезпечення науково-освіт-

нього процесу, тобто залучити талановиті, висококвалі-
фіковані викладацькі кадри;

– забезпечити себе фінансовими засобами з різних 
джерел, необхідною літературою, доступом до сучасних 
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інформаційних ресурсів, сучасною матеріально-техніч-
ною базою, а також здійснити набір абітурієнтів із висо-
ким початковим потенціалом;

– створити умови для активної участі студентів у на-
уково-практичній, культурній, спортивній діяльності;

– налагодити зв’язки з підприємствами для практич-
ної підготовки студентів та сформувати програми прак-
тичної підготовки в самому ВНЗ.

Висновки. Розв’язання проблеми якості вищої освіти 
передбачає широкий комплекс відповідних дій. Насам-
перед потрібна сильна й послідовна комплексна держав-
на політика. На основі наведених основних критеріїв 
пропонуємо для розгляду низку необхідних основних 
заходів для забезпечення якісної освіти.

По-перше, доцільним вважаємо реструктуризацію 
системи середньої загальноосвітньої профільної школи, 
професійно-технічної та вищої освіти в їх тісному взаємо-
зв’язку, оскільки виник значний розрив між потребами 
суспільства та освітою.

По-друге, необхідне створення нових стандартів ви-
щої освіти, адже лише за цих умов можна починати фор-
мування інноваційних програм, навчальних планів і діа-
грам підготовки бакалаврів, магістрів, докторів, а також 
реформування системи управління у вищій школі.

По-третє, доцільне вдосконалення трудового законо-
давства відповідно до двоступеневості вищої освіти (бака-
лавр – магістр), оскільки в Україні відсутня узгодженість 
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра й магістра 
з вимогами роботодавців. Також необхідне створення 
ефективної системи післядипломної освіти, яка б задо-
вольняла потреби ринкової економіки.

По-четверте, необхідне усунення істотних диспропор-
цій системи вищої освіти та вдосконалення мережі вищих 
навчальних закладів. Масовість вищої освіти зумовлює 
проблему якості. Ефективним шляхом до підвищення 
інституційної спроможності закладів щодо здійснення 
якісної підготовки, досягнення критичних параметрів їх 
основної діяльності, що не потребує додаткових інвести-
цій, варто визнати концентрацію, укрупнення дрібних, 
неефективних і безперспективних закладів, які вводять 
в оману і студентів, і батьків, і роботодавців, і державу 
щодо якості своїх дипломованих випускників.

По-п’яте, потрібне створення незалежної агенції з 
оцінювання якості освіти, проведення сертифікованих 
освітніх аудитів, визначення її статусу, завдань і функ-
цій, розмежування повноважень із центральним орга-
ном виконавчої влади з формування державної політики 
в галузі освіти. Оцінювання якості освітньої діяльності в 
Україні має бути відкритою й публічною процедурою, а 
результати перевірок і моніторингових досліджень ма-
ють бути відомі громадськості, замовникам та спожива-
чам освітніх послуг.

По-шосте, необхідне розроблення комплексних кри-
теріїв оцінки якості освітнього процесу.

Розв’язання проблеми якості вищої освіти передбачає 
широкий комплекс відповідних дій. Потрібна сильна й по-
слідовна комплексна державна політика, зокрема, у пер-
спективному прогнозуванні та практичному проектуван-
ні національної вищої школи. Немає сумнівів у тому, що 
лише завдяки консолідації зусиль державної влади та гро-
мадянського суспільства, а також формуванню реальної 
державно-громадської системи управління освітою можна 
здійснити реальні й ефективні реформи в освітній галузі.
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the quality of higher education. – Article.

The concept of the quality of higher education as a so-
cial category has been explored, and key stapes of its eval-
uation have been identified. In the course of the work, the 
main indicators of the quality of higher education, modern 
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