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Анотація. У статті розглянуте питання удосконалення системи 

внутрішнього управління якістю діяльності закладів вищої освіти. 
Метою написання даної статті є аналіз нормативних законодавчих 

актів з питань якості освіти і формування на цій основі підходів щодо 
удосконалення системи внутрішнього управління якістю діяльності  
закладів вищої освіти. Для досягнення поставленої мети вирішено такі 
завдання: проаналізовано законодавчі акти в частині регламентації якості 
вищої освіти, вивчено трактування якості освіти у відповідних Законах 
України; удосконалено поняття системи якості діяльності закладів вищої 
освіти; обґрунтовано концептуальні основи удосконалення управління 
системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти; досліджено 
систему заходів  і процедур, що використовуються в ході забезпечення 
якості вищої освіти; визначено базові складові системи прийняття рішень 
для забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. Об’єктом 
дослідження є законодавчі акти щодо процесу управління системою 
підвищення якості діяльності закладів вищої освіти. Предмет дослідження – 
теоретико-методичні та практичні питання управління системою 
забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. У ході дослідження 
були використані наступні методи: структурно-логічного аналізу – для 
побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу – для 
дослідження сутності предмету дослідження; системного підходу – для 
удосконалення системно-цільового підходу до управління системою 
підвищення якості діяльності  закладів вищої освіти. 

У даній статті на основі аналізу відповідної законодавчої бази дістали 
подальшого розвитку положення щодо управління внутрішньою системою 
забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти в контексті 
удосконалення методичних засад такого управління, проведено аналіз 
системи заходів і процедур, що використовуються в ході підвищення  якості 
вищої освіти, групування базових складових системи прийняття рішень для 
забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. У форматі 
практичного значення доробків можна визначити можливість їх 
використання у процесі управління закладами вищої освіти всіх форм 
власності з метою досягнення відповідної якості їх результатів. 

Ключові слова: Якість освіти, якість діяльності закладів вищої освіти, 
внутрішнє управління. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Якість діяльності закладів вищої освіти наразі є надзвичайно важливим 
чинником формування суспільства нового рівня якості – такого суспільства, яке 
базується на підвищенні інтелектуального та інноваційного рівня, де знання та 
кваліфікація кожного її суб’єкта виступають найважливішими ключовими постулатами 
його розвитку. Саме якість освіти в кінцевому підсумку визначатиме рівень 
конкурентоспроможності українського суспільства у всіх сферах розвитку нашої 
країни. Процес удосконалення управління якістю діяльності закладів вищої освіти є 
перманентним та таким, що має комплексний характер. Він регламентується 
державою, а крім того, в значному ступені, залежить від внутрішньої політики самих 
закладів освіти. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Уряд України останнім часом постійно тримає у полі зору питання, пов’язані з 
підвищенням якості діяльності закладів вищої освіти. Регулярно формується ряд 
законодавчих та підзаконних актів, у яких концептуально та комплексно законодавчо 
регулюються ключові аспекти управління якістю освіти. Також і зі сторони суб’єктів, 
відповідальних за безпосереднє впровадження законодавчо регламентованих заходів, у 
процес освітньо-наукової діяльності дане питання постійно вивчається. Так, базовими 
документами, пов’язаними з підвищенням якості діяльності закладів вищої освіти є 
стандарти ISO 9001:2015 [1], в яких визначено базові чинники управління якістю, як 
загальною категорією. Згідно Національного Стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 
(ISO 9001:2015, IDT) якість освіти визначається як сукупність властивостей і 
характеристик освітнього процесу, які надають їм здатність задовольняти освітні 
потреби споживачів освітніх послуг [1]. 

У законі України «Про освіту» [2] визначено, що «Освіта є основою 
інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 
спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим 
людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 
творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня 
громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 
вибору» [2]. 

У Законі України «Про Вищу освіту» [3] визначено базові положення, що 
стосуються процесу організації навчально-виховного, організаційного та науково-
дослідницьких процесів у закладах вищої освіти. У Законі України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» акцентовано увагу на науково-дослідницькій стороні 
діяльності закладів вищої освіти [4]. 

У нормативних актах, таких як, наприклад [5 та ін.] більш деталізовано і 
конкретно регламентована методика процесу управління якістю діяльності закладів 
вищої освіти та розроблено відповідні критерії. 

Науковці також не оминули своєю увагою питання якості діяльності закладів 
вищої освіти. Так, наприклад, у роботі [6] визначено, що: “Якість освіти слід розуміти у 
широкому та у вузькому значенні. У широкому – якість освіти характеризується через 
якість системи у відповідності процесу, результату та самої освітньої системи меті, 
потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти; у вузькому розумінні якість освіти 
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стосується лише самої особистості” [6]. 
У монографії [7] стверджується, що “якість освіти за своєю сутністю є системою 

відкритою, адже на її зміни суттєво впливають навіть незначні зміни зовнішнього 
середовища (від технічного прогресу до змін нормативних документів). А тому 
особливого значення набуває забезпечення єдності всіх структурних підрозділів ЗВО 
щодо надання освіти належного рівня якості, при цьому слід враховувати низку 
внутрішніх факторів впливу на якість освіти [7]. Також у даній монографії [7] 
надаються наступні визначення: «Якість освіти – інтегральна характеристика системи 
освіти, що відображає ступінь відповідності ресурсного забезпечення, освітнього 
процесу, освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним й особистісним 
очікуванням, а оцінка якості освіти – визначення за допомогою діагностичних та 
оціночних процедур ступеня відповідності ресурсного забезпечення, організації 
освітнього процесу, освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним й 
особистісним очікуванням» [7]. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми 
 

Однак, дослідження науковців у даному напрямку потребують певного розвитку 
у частині розроблення формалізованого механізму управління якістю діяльності 
закладів вищої освіти. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Метою написання даної статті є аналіз нормативних законодавчих актів з питань 
якості освіти і формування на цій основі підходів щодо удосконалення системи 
внутрішнього управління якістю діяльності закладів вищої освіти. 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: проаналізовано 
законодавчі акти в частині регламентації якості вищої освіти, вивчено трактування 
якості освіти у відповідних Законах України; удосконалено поняття системи якості 
діяльності закладів вищої освіти; обґрунтовано концептуальні основи удосконалення 
управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти; досліджено 
систему заходів і процедур, що використовуються в ході забезпечення якості вищої 
освіти; визначено базові складові системи прийняття рішень для забезпечення якості 
діяльності закладів вищої освіти. 

Об’єктом дослідження є законодавчі акти щодо процесу управління системою 
підвищення якості діяльності закладів вищої освіти. Предмет дослідження – 
теоретико-методичні та практичні питання управління системою забезпечення якості 
діяльності закладів вищої освіти. 

У ході дослідження були використані наступні методи: структурно-логічного 
аналізу – для побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу – для 
дослідження сутності предмету дослідження; системного підходу – для удосконалення 
системно-цільового підходу до управління системою підвищення якості діяльності 
закладів вищої освіти. 

 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

Згідно ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю [1] 
(пункт 9.3 Аналізування системи управління): «Найвище керівництво повинне із 
запланованою періодичністю аналізувати запроваджену в організації систему 
управління якістю, щоб забезпечувати її постійну придатність, адекватність, 
результативність і узгодженість із стратегічним напрямом організації» [1]. 

Законом України «Про освіту» вичерпний перелік учасників освітнього процесу 
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та його ключові чинники. визначено таких учасників освітнього процесу: здобувачі 
освіти; педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів 
освіти; фізичні особи, які провадять освітню діяльність; інші особи, передбачені 
спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що 
встановлюється закладом освіти. У даному Законі якість освіти визначається як 
«відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, 
відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг» [2]. 

У даному Законі також визначено, що: «Метою розбудови та функціонування 
системи забезпечення якості освіти в Україні є: гарантування якості освіти; 
формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління 
освітою; постійне та послідовне підвищення якості освіти; допомога закладам освіти та 
іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти» [2]. 

Статтею 16 Закону України “Про вищу освіту” регламентовано систему 
забезпечення якості вищої освіти та визначено, що: «Система забезпечення якості 
вищої освіти в Україні складається із: системи забезпечення закладами вищої освіти 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості); системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої 
освіти та якості вищої освіти; системи забезпечення якості діяльності Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти» [3]. 

Зупинимось на законодавчому регламентуванні системи внутрішнього 
забезпечення якості. 

У Законі України «Про вищу освіту» визначено, що «Система забезпечення 
закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 2) здійснення 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 3 щорічне оцінювання 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу 
вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному 
веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою; 6) забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; 7) забезпечення публічності інформації 
про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 8) забезпечення дотримання 
академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої 
освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату; 9) інших процедур і заходів» [3]. 

У джерелі [8] на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України  
відзначено, що: «Нові підходи до оцінювання та усунення монополії держави – такі 
ключові зміни пропонуються в проекті Положення про акредитацію освітніх програм. 
Планується усунути монополію держави на акредитацію освітніх програм. Натомість 
передбачається створення конкурентної професійної мережі, що працює за єдиними 
високими правилами та стандартами і складається з: Нацагентства із забезпечення 
якості вищої освіти; незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої 
освіти, акредитованих Нацагентством; іноземних акредитаційних агенцій та агентств 
забезпечення якості вищої освіти з належною репутацією, визнаних Україною..» [ 8]. 

Якість освіти є  базовим чинником, який формує конкурентоспроможність 
закладів вищої освіти в умовах суворої конкуренції, пов’язаної зі скороченням кількості 
абітурієнтів та посиленням вимог до функціонування освітніх закладів. 
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У Законі України «Про освіту» [2] (п.41) у якості складових системи забезпечення 
якості освіти визначені наступні: «система забезпечення якості в закладах освіти 
(внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення 
якості освіти; система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, 
що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти» [2]. 

Вважаємо за доцільне більш детально зупинитись на системі забезпечення якості в 
закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти). Згідно Закону України 
«Про освіту» [2] вона може містити: стратегію (політику) та процедури забезпечення 
якості освіти; систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-
педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 
керівних працівників закладу освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом 
освіти; створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 
універсального дизайну та розумного пристосування; інші процедури та заходи, що 
визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти. 

Кожен заклад вищої освіти відповідно до законодавства розробляє та 
затверджує рішенням вченої ради Положення про організацію освітнього процесу. 

У якості вдалого прикладу вважаємо за доцільне розглянути підходи до 
окреслення та трактування якості освіти приватного закладу вищої освіти 
«Міжнародний Європейський університет» [9], де відзначено, що: «Системою 
забезпечення якості освіти є загальна політика Університету, стратегія і процедури 
забезпечення якості освітньої діяльності, розподіл відповідальності за удосконалення 
системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, 
моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури 
Університету, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та 
інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти» [9]. 

Отже, виходячи із процитованих положень, можна сформулювати загальний 
вигляд системи прийняття рішень для забезпечення якості діяльності закладу освіти 
наступним чином. На основі стратегії ЗВО визначаються основні цілі його діяльності. 
Основні цілі системи внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО визначаються 
самим закладом. Їх перелік не є вичерпним. Найважливішими з таких цілей вважаємо 
формування стабільної конкурентоспроможності закладу, що є комплексним поняттям, 
яке складається із значної кількості керованих і некерованих чинників. Важливим є 
зростання рейтингу ЗВО. Рейтинги в сучасних умовах є достатньо різнобічними 
характеристиками, які об’єктивно відображають результати діяльності закладу, як 
системна сукупність результуючих показників такої діяльності. Далі необхідно чітко 
сформулювати підходи до формування механізму досягнення результатів, визначитись 
з його об’єктами та суб’єктами, чітко окреслити їх функції у межах трактованих 
принципів, мети, завдань та обмежень. Основні елементи управління якістю діяльності 
закладів вищої освіти повинні бути гармонійно об’єднаними та комплементарними. 
Якість діяльності закладу вищої освіти повинна розглядатися із системних позицій. З 
цього приводу важливо розкрити зміст даної категорії. На наш погляд, враховуючи 
основні положення теорії якості, якість діяльності закладу вищої освіти – це складна 
категорія, яка включає в себе сукупність різних взаємопов'язаних і 
взаємозумовлюючих його якостей, які згідно умов і мети діяльності повинні 
забезпечити для певного періоду часу визначені керівництвом закладу потреби. 

Аналізуючи значну кількість підходів вищих навчальних закладів до даного 
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питання, сформулюємо схематично систему заходів і процедур, що використовуються в 
ході забезпечення якості вищої освіти (рис. 1). При цьому за основу візьмемо 
положення [9]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Система  заходів і процедур, що використовуються у процесі забезпечення 
якості вищої освіти 
Складено автором на основі [9 ] 

 
Система управління якістю діяльності закладів вищої освіти реалізує свою 

головну мету і основні цілі шляхом здійснення певних функцій, основними  них є такі: 
1. Розробка цілеспрямованої комплексної стратегії управління якістю 

діяльності закладів вищої освіти. 
2. Створення організаційних структур, які забезпечують ухвалення і реалізацію 

управлінських рішень в сфері управління якістю діяльності закладів вищої освіти. 
3. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують 

обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень 
4. Здійснення аналізу різних аспектів управління якістю діяльності закладів 

вищої освіти. 
5. Здійснення планування управлінських заходів щодо забезпечення якості 

діяльності закладів вищої освіти. 
6. Розробка дієвої системи стимулювання формування управлінських заходів 

щодо забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. 
7. Здійснення ефективного контролю за реалізацією ухвалених управлінських 

рішень щодо забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти. 
Базовими складовими системи заходів і процедур, що використовуються в ході 

забезпечення якості вищої освіти є наступні (рис. 2.). 
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Рис. 2. Базові складові системи прийняття рішень для забезпечення якості 
діяльності ЗВО 

Розробка автора. 

 
 
Крім наведених вище складових, система заходів і процедур у процесі  

забезпечення якості вищої освіти повинна включати також наступні складові. 
Освоєння студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання. Моніторинг 
задоволеності здобувачів вищої освіти якістю надання освітніх послуг та прийняття 
рішень за його результатами. Удосконалення якісних характеристик викладацького 
складу. Зростання ефективності інформаційного менеджменту. 

 

6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 

У даній статті на основі аналізу відповідної законодавчої бази дістали 
подальшого розвитку положення щодо управління внутрішньою системою 
забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти в контексті удосконалення 
методичних засад такого управління, проведено аналіз системи заходів і процедур, що 
використовуються в ході підвищення якості вищої освіти, групування базових 
складових системи прийняття рішень для забезпечення якості діяльності закладів 
вищої освіти. У форматі практичного значення доробків можна визначити можливість 
їх використання у процесі управління закладами вищої освіти всіх форм власності з 
метою досягнення відповідної якості їх результатів. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос усовершенствования системы 
внутреннего управления качеством деятельности высших учебных заведений. 

Целью написания данной статьи является анализ нормативных 
законодательных актов по вопросам качества образования и формирование на этой 
основе подходов по совершенствованию системы внутреннего управления качеством 
деятельности высших учебных заведений. Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи: проанализированы законодательные акты в части регламентации 
качества высшего образования, изучена трактовка качества образования в 
соответствующих законах Украины; усовершенствовано понятие системы качества 
деятельности высших учебных заведений; обоснованы концептуальные основы 
совершенствования управления системой повышения качества деятельности высших 
учебных заведений; исследована система мероприятий и процедур, используемых в ходе 
обеспечения качества высшего образования; определены базовые составляющие 
системы принятия решений для обеспечения качества деятельности высших учебных 
заведений. Объектом исследования являются законодательные акты относительно 
процесса управления системой повышения качества деятельности высших учебных 
заведений. Предмет исследования - теоретико-методические и практические вопросы 
управления системой обеспечения качества деятельности высших учебных заведений. В 
ходе исследования были использованы следующие методы: структурно-логического 
анализа - для построения логики и структуры работы; системного анализа и синтеза - 
для исследования сущности предмета исследования; системного подхода - для 
усовершенствования системно-целевого подхода к управлению системой повышения 
качества деятельности высших учебных заведений. 

В данной статье на основе анализа соответствующей законодательной базы 
получили дальнейшее развитие положения по управлению внутренней системой 
обеспечения качества деятельности учреждений высшего образования в контексте 
совершенствования методических основ такого управления, проведен анализ системы 
мер и процедур, используемых в ходе повышения качества высшего образования, 
группировка базовых составляющих системы принятия решений для обеспечения 
качества деятельности высших учебных заведений. В формате практического значения 
произведений можно определить возможность их использования в процессе управления 
вузами всех форм собственности с целью достижения соответствующего качества их 
результатов. 

Ключевые слова: Качество образования, качество деятельности высших 
учебных заведений, внутреннее управление. 
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Abstract. The article considers the issue of improving the system of higher education 
institutions internal management. 

The purpose of the article is to analyze the regulations on the quality of education and 
the formation on this basis of approaches to improve the system of internal quality management 
of higher education institutions. To achieve this goal, the following tasks have been solved: the 
legislative acts in terms of regulating the quality of higher education have been analyzed, the 
interpretation of the quality of education in the relevant Laws of Ukraine has been studied; the 
concept of the quality system of higher education institutions has been improved; the conceptual 
bases of improving the management of the system of improving the quality of higher education 
institutions have been substantiated; the system of measures and procedures used in ensuring 
the quality of higher education have been studied; the basic components of the decision-making 
system to ensure the quality of higher education institutions have been identified. The object of 
the study is the legislation on the management process of improving the quality of higher 
education institutions. The subject of research is the theoretical and methodological and 
practical issues of management of the quality assurance system of higher education institutions. 
The following methods were used in the study: structural-logical analysis - to build the logic and 
structure of work; system analysis and synthesis - to study the essence of the subject of study; 
system approach - to improve the system-targeted approach to the management of the system of 
improving the quality of higher education institutions. 

In this article, based on the analysis of the relevant legal framework, the provisions on the 
management of the internal system of quality assurance of higher education institutions in the 
context of improving the methodological foundations of such management have been further 
developed, the system of measures and procedures used to improve the quality of higher 
education decision-making systems to ensure the quality of higher education institutions has 
been analyzed. In the format of the practical significance of the works, it is possible to determine 
the possibility of their use in the management of higher education institutions of all forms of 
ownership in order to achieve the appropriate quality of their results.  

Keywords: Quality of education, quality of activity of higher education institutions, 
internal management. 
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