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Вступ. Сучасний розвиток вищої освіти неможливий у відриві від зага‐
льних світових тенденцій. Україна не є виключенням. Інтеграція у Європей‐
ський освітній простір, впровадження закону України про вищу освіту вису‐
ває нові вимоги до діяльності ВНЗ. При цьому вирішальним є забезпечення 
якості освіти і освітнього процесу [1, 2, 3].  

В умовах конкуренції серед ВНЗ України і посилення конкуренції з боку 
Європейських ВНЗ вирішення проблеми забезпечення якості стає все більш 
актуальним. Одним із шляхів при цьому є забезпечення ефективного мене‐
джменту, реалізація освітнього процесу на засадах Європейських стандартів 
ESG, і першим кроком є проведення ефективного самоаналізу і самооціню‐
вання. 

Одним  із  сучасних  і  ефективних методів  такого  оцінювання  є  прове‐
дення SWOT‐аналізу [5]. 

Мета роботи. Аналіз внутрішньої політики забезпечення якості універ‐
ситету, формування індикаторів для її формування і оцінювання, визначення 
напрямів діяльності університету щодо покращення процесів забезпечення 
якості вищої освіти. 

Матеріали  і  результати  досліджень.  Розглянемо  внутрішню  систему 
забезпечення якості університету, відповідно до п. 1.1 стандартів ESG.  

Стандарт визначає [4], що «навчальні заклади повинні мати оприлюд‐
нену політику забезпечення якості, яка буде частиною їхнього стратегічного 
управління. Внутрішні сторони повинні розробляти і втілювати цю політику 
через належні структури і процеси, залучаючи при цьому зовнішні сторони». 

Така політика має підтримувати: 

 організацію системи забезпечення якості; 

 факультети, школи, кафедри та інші організаційні одиниці, а та‐
кож  керівництво  закладу,  окремих  працівників  і  студентів  у  прийнятті  на 
себе обов’язків із забезпечення якості; 

 академічну доброчесність і свободу та застерігає проти академі‐
чного шахрайства (плагіату); 

 запобігання нетолерантності будь‐якого типу або дискримінації 
щодо студентів чи працівників; 

 залучення зовнішніх стейкхолдерів до забезпечення якості. 
Під час проведення аналізу робочою групою було запропоновано сис‐

тему  індикаторів,  які  дозволяють оцінити досягнення,  або  слабкі  сторони 
ВНЗ і розробити стратегію його подальшого розвитку. Запропоновані інди‐
катори приведено у табл. 1.  
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Таблиця 1 – Індикатори оцінювання внутрішньої політики забезпечення яко‐
сті університету 

№  Індикатори 
Джерело  інфор‐
мації 

1. Розробленість нормативної бази;   Аналіз публічної  ін‐
формації 

2. Наявність  стратегії  розвитку  університету,  де  визначено 
стратегічні цілі і завдання з вимірюваними результатами  

Аналіз публічної  ін‐
формації 

3. Наявність програми розвитку університету, із визначеними 
індикаторами розвитку 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

4. Наявність розробленої політики забезпечення якості вищої 
освіти, яка корелює із стратегією і програмою розвитку 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

5. Наявність  спеціального  структурного  підрозділу  забезпе‐
чення якості на рівні університету, факультетів 

Наказ  про  ство‐
рення підрозділу 

6. Наявність  положення  про  відділ  забезпечення  якості,  де 
визначено його мета, функції і місце у структурі системи за‐
безпечення якості 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

7. Періодичність перегляду та оновлення нормативних доку‐
ментів 

 

8. Відповідність чинному законодавству  Аналіз публічної  ін‐
формації 

9. Рівень сформованості інституційної системи забезпечення 
якості 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

10.  Ступінь активності зовнішніх стейкхолдерів у процедурах 
забезпечення якості 

Обробка  наявних 
даних 

11.  Ступінь  активності  студентів  у  процедурах  забезпечення 
якості 

Обробка  наявних 
даних 

12.  Частка викладачів, які залучені до процедур забезпечення 
якості 

Обробка  наявних 
даних 

13.  Наявність системи показників оцінювання складових яко‐
сті вищої освіт 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

14.  Наявність визначених показників динаміки якості  Аналіз публічної  ін‐
формації 

15.  Чисельність експертів, що пройшли спеціальну підготовку 
у галузі забезпечення якості 

Обробка  наявних 
даних 

16.  Публічність політики забезпечення якості  Аналіз публічної  ін‐
формації 

17.  Наявність служби соціологічних досліджень  Аналіз публічної  ін‐
формації 

18.  Наявність процедур щодо запобігання академічному пла‐
гіату 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

19. Наявність Стандартів університету, що конкретизують пла‐
нування, організацію та реалізацію навчального процесу 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

20.  Звіти про реалізацію процедур  

 затвердження освітніх програм,  

 моніторинг досягнень студентів,  

Аналіз публічної  ін‐
формації 
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№  Індикатори 
Джерело  інфор‐
мації 

 перегляду програм (за участі зовнішніх експертів),  

 взаємодії з ринком праці, 

 участі студентів у забезпеченні якості; 

 
Проведений аналіз показав, що в університеті розроблено пакет доку‐

ментів,  які  визначають  політику  університету  щодо  забезпечення  якості 
освіти, а саме стратегію розвитку університету, програму розвитку універси‐
тету до 2025 року, політику забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «НГУ», 
Стандарт «Проектування освітнього процесу», Положення про організацію 
освітнього процесу та ін. і це є сильною стороною університету. Але на да‐
ний момент для забезпеченням якості освіти в університеті задіяно різні під‐
розділи (основними з них є навчальний відділ, деканати, кафедри, гуманіта‐
рна рада, центр соціологічного аудиту) і посадові особи (перший проректор, 
декани, завідувачі кафедр). Зауважимо, на теперішній час більш ніж у 30 % 
ВНЗ України вже створені підрозділи забезпечення якості, вони мають різну 
структуру (це може бути відділ, бюро або лабораторія), підпорядкування і 
повноваження,  відповідно  до  функцій,  які  виконують  у  навчальному  за‐
кладі, тому відсутність такого підрозділу можна вважати негативною сторо‐
ною.  

Крім того, студенти, випускники та роботодавці на жаль сьогодні недо‐
статньо залучені у процеси забезпечення якості. Причиною цього є як відсу‐
тність формальних процедур і механізмів так і недостатня активність самих 
студентів. Так, відповідно до чинного законодавства, представники студен‐
тів  приймають  участь  у  роботі  виконавчих  органів  університету,  но  часто 
така участь є формальною. Стосовно розробки освітніх програм, можна ска‐
зати, що студенти не включаються до складу робочих груп і відповідно не 
приймають участі у їх створенні. Випускники і роботодавці залучаються до 
процесів  забезпечення  якості  через  неформальні  консультації.  Співпраця 
здійснюється переважно не на рівні ВНЗ, а на рівні окремих підрозділів – 
кафедр, факультетів тощо. 

Таким чином, до слабких сторін доцільно віднести  
– відсутність спеціального підрозділу, відповідального за забезпечення 

якості освіти;  
– низький рівень залучення студентів, випускників та роботодавців до 

процесу оцінки якості освітнього процесу;  
– відсутність положення про академічну доброчесність та запобігання 

плагіату; 
До зовнішніх можливостей, які впливають на розвиток внутрішньої си‐

стеми забезпечення якості можна віднести:  
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– подальше впровадження Закону України “Про вищу освіту”; 
– зміцнення зв’язків університету з підприємствами та установами об‐

ласті, заключення договорів про співпрацю; 
Загрозами є  

 відтермінування  початку  роботи  Національного  агентства  за‐
безпечення якості вищої освіти, а отже відсутність затверджених критеріїв і 
вимог щодо акредитації і ліцензування; 

 відсутність затверджених освітніх і професійних стандартів; 

 недостатнє державне фінансування, та наявність багатьох заста‐
рілих положень і вимог щодо процесів забезпечення якості; 

 слабка зацікавленість і мотивація з боку підприємств щодо уча‐
сті в процесах забезпечення якості освіти. 

Результати аналізу показано у табл. 2 
 

Таблиця 2 – Матриця SWOT‐аналізу 

вн
ут
р
іш
н
і 

Сильні сторони  Слабкі сторони 

S1.  Розроблено  документи, 
що визначають політику уніве‐
рситету,  щодо  забезпечення 
якості освіти 

W1.  Відсутність  спеціального  під‐
розділу,  відповідального  за  забезпе‐
чення якості освіти;  

W2. Низький рівень залучення сту‐
дентів,  випускників  та  роботодавців 
до  процесу  оцінки  якості  освітнього 
процесу;  

W3.  Відсутність  положення  про 
академічну  доброчесність  та  запобі‐
гання плагіату; 

зо
вн

іш
н
і 

Можливості  Загрози 

O1.  подальше  впрова‐
дження  Закону  України  “Про 
вищу освіту”; 
O2. затвердження Методич‐

них рекомендації щодо розро‐
блення  стандартів  вищої 
освіти; 
O3. Зміцнення зв’язків уніве‐

рситету  з  підприємствами  та 
установами  області,  заклю‐
чення  договорів  про  спів‐
працю; 
 

T1. Відтермінування початку роботи 
Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти, Відсутність затвер‐
джених освітніх і професійних стандар‐
тів; 

T2.  Недостатнє  державне  фінансу‐
вання, та наявність багатьох застарілих 
положень і вимог щодо процесів забез‐
печення якості; 

T3. Слабка зацікавленість і мотивація 
з боку підприємств щодо участі в про‐
цесах забезпечення якості освіти. 
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Можливі  шляхи  впровадження  внутрішньої  системи  забезпечення 

якості  університету,  які дозволять зменшити вплив слабких с сторін  та за‐
гроз, і будуть сприяти подальшому розвитку університету показано у зведе‐
ній таблиці. 

 

  Можливості Загрози 

С
и
л
ьн

і с
то
р
о
н
и
 

S1‐O3. Зміцнення зв’язків уні‐
верситету  з  підприємствами  та 
установами області, заключення 
договорів про співпрацю дозво‐
лить формалізувати участь робо‐
тодавців у забезпечення якості  і 
підвищити  їх  активність  у  цих 
процесах; 

S1‐T1. Створення  внутрішніх 
стандартів  університету  дозво‐
ляє розробляти і затверджувати 
освітні програми на рівні універ‐
ситету  не  очікуючи  затвер‐
дження державних стандартів  

S1‐T3.  Розробка  внутрішньої 
нормативної  бази  може  слугу‐
вати  основою  для  офіційного 
співробітництва  із  зовнішніми 
зацікавленими сторонами 

С
л
аб

кі
 с
то
р
о
н
и
 

O1‐W2.  Розробка  документів 
державного  рівня,  які  визнача‐
ють  процеси  забезпечення  яко‐
сті дозволить формалізувати уч‐
асть  студентів,  роботодавців  у 
забезпеченні  якості  і  підвищити 
їх активність у цих процесах; 

 
Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити такі висновки: стан 

університету стосовно внутрішньої політики якості не є критичним. Універ‐
ситет має достатньо розвинену нормативну базу щодо внутрішньої політики 
якості, що дозволяє використовувати її для реалізації можливостей. Слабкі 
сторони також не є критичними і можуть бути подолані у короткий період 
часу, а загрози реалізації політики можуть бути компенсовані, використан‐
ням сильних сторін університету. 

Таким чином, для того щоб вийти на новий рівень забезпечення якості, 
необхідно подолати виявлені слабкі сторони університету. Зокрема, для ус‐
пішної реалізації політики забезпечення якості в університеті повинна існу‐
вати спеціальна структура, основним завданням якої буде створення умов 
функціонування інституційної системи забезпечення якості освітньої діяль‐
ності та якості вищої освіти в тому числі  

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
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–  здійснення  моніторингу  (та  періодичного  перегляду  освітніх  про‐
грам); 

– спостереження за реалізацією (оцінювання результативності) планів 
підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково‐педагогічних пра‐
цівників;  

– здійснення моніторингу (наявності необхідних) ресурсів для організа‐
ції освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою; 

–  інші, згідно стандартам ESG та Закону України про вищу освіту.  
Висновки. 1. Дослідження, проведені за допомогою SWOT‐аналізу, пі‐

дтвердили актуальність і своєчасність існуючих програм розвитку універси‐
тету;  

2. Виявлено недоліки у внутрішній політиці забезпечення якості, зок‐
рема відсутність підрозділу із забезпечення якості; 

3.  У  результаті  досліджень  запропоновано  заходи  стосовно  покра‐
щення діяльності університету у сфері забезпечення якості. 
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