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У статті висвітлено результати опитування роботодавців щодо сили впливу окремих з детермінант якості
вищої освіти на її підсумковий рівень. За результатами аналізу відповідей респондентів встановлено, що
найбільш значущими серед запропонованих до оцінювання роботодавцями факторів є ті, які пов’язані з
матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу та відповідністю змісту навчальних програм вимогам ринку праці. Ідентифікована найменша за силою впливу значущість детермінант якості вищої освіти
для якісних та кількісних характеристик науково-педагогічних працівників, а також для стану зв’язків закладів
вищої освіти (ЗВО) з реальним сектором економіки. Обґрунтовано напрями вдосконалення змісту та практики реалізації державної політики щодо забезпечення ЗВО якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
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The publication highlights the results of a survey of employers regarding the impact of certain determinants of the
Higher Education quality on its final level. Basing on results of analysis of respondents ' responses, it was found that
the most significant factors, among those which were proposed for evaluation by employers, are those which are
related to the material and technical support of the educational process and the compliance of the content of educational programs with the requirements of the labour market. The determinant of the higher education quality with
the lowest significance of its influence was identified for the qualitative and quantitative characteristics of research
and teaching staff, as well as for the state of relations between higher education institutions and the real sector of
the economy. The article substantiates the directions of improving the content and practice of implementing the
state policy on ensuring by higher education institutions the educational activities' quality and the higher education's
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Програма спільної
діяльності Міністерства освіти і науки України
(МОН) та Національної академії педагогічних
наук України (НАПН) на 2021–2023 роки, яка
була підписана керівниками відповідних установ
наприкінці грудня 2020 р., передбачає організацію спільної діяльності в тому числі й за таким
пріоритетним напрямом співпраці, як забезпечення якості вищої освіти (Підписано Програму
спільної діяльності, 2021). Таку увагу МОН Укра-

їни та НАПН України до питань якості вищої
освіти можна пояснити з огляду на значущість
відповідної проблематики для забезпечення соціально-економічного та суспільно-політичного
розвитку держави і суспільства. Наприклад, під
час нещодавно проведених парламентських слухань на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки»
(10 квітня 2019 р.) учасники заходу звернули увагу на неабияку роль вищої освіти та її якості в забезпеченні розвитку людського капіталу України.
Саме вища освіта, так само як і пов’язані з нею
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напрями наукової та організаційної діяльності,
розглядається на рівні однієї з умов ефективного
накопичення державою свого національного багатства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор. Питання забезпечення якості вищої освіти не є принципово новим
напрямом в організації наукових пошуків, а отже,
рівень їх наукового опрацювання є досить високим. У межах галузі знань «Публічне управління
та адміністрування» феномен якості вищої освіти набув розвитку в роботах В. Бабаєва (визначено місце та роль опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти) (Бабаєв,
2018), Л. Грень (визначено детермінанти якості
вищої освіти, а також проведено аналіз потужності їх впливу на підсумковий результат функціонування системи вищої освіти) (Грень, 2019),
С. Домбровської (проведено аналіз зарубіжного досвіду щодо особливостей функціонування
систем підготовки науково-педагогічних кадрів,
а також змісту механізмів забезпечення її якості)
(Домбровська, 2016), Т. Лукіної (запропоновано
структурну модель якості освіти та конкретизовано зміст навчання управлінських кадрів для
системи освіти) (Лукіна, 2006), А. Озаровської
(обґрунтовано напрями вдосконалення змісту та
практики реалізації механізмів державного управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти
України) (Oзaрoвськa, 2019), В. Садкового (розкрито потенціали механізмів державного управління якістю вищої освіти, а також обґрунтовано напрями їх удосконалення) (Садковий, 2014),
Н. Сєркової (розроблено практичні рекомендації
щодо напрямів удосконалення державного регулювання розвитку вищої освіти) (Сєркова, 2020)
та інших учених. Окремі питання порушеної проблематики були розглянуті нами під час вирішення завдань у межах попередніх напрямів наукового пошуку (Мороз, 2016; Мороз, 2019).
Серед останніх наукових робіт зарубіжних дослідників, до кола наукових інтересів яких входили питання забезпечення якості вищої освіти,
слід звернути увагу на публікації С. Буки (розглянуто потенціали використання методу анкетування студентів в системі державного моніторингу якості вищої освіти та обґрунтовано
напрями вдосконалення механізмів її управління
на університетському та державних рівнях) (Бука,
2018), Г. Пракаши (проведено аналіз змістового
спрямування наукових публікацій щодо проблематики якості вищої освіти, а також визначено ті
з методів наукового пізнання, використання яких
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авторами забезпечило їм досягнення найбільш
значущих результатів) (Prakash, 2018), Д. Сильви
(здійснено аналіз використання шкали HEdPERF
для вимірювання якості надання освітніх послуг
закладами вищої освіти) (Silva, 2017), Р. Улевича
(визначено місце та роль основних стейкхолдерів
щодо забезпечення якості вищої освіти на університетському рівні) (Ulewicz, 2017), К. Хадулли
(проаналізовано переваги і недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та запропоновано модель оцінки якості електронного навчання) (Hadullo, 2017),
а також на роботи багатьох інших дослідників.
З огляду на викладене вище можна констатувати, що в межах сучасного наукового знання
було сформовано досить розвинуте за змістом
теоретико-методологічне підґрунтя щодо подальшої організації пошуків у межах проблематики
якості вищої освіти.
Незважаючи на достатню кількість досліджень, проведених вченими, окремі питання
проблематики забезпечення якості вищої освіти
все ще залишаються відкритими для подальших
наукових пошуків. Результати аналізу наукової
літератури свідчать про брак, особливо у межах
вітчизняного наукового простору, тих з напрямів досліджень, об’єктом безпосередньої уваги
яких були б питання аналізу думки стейкхолдерів
щодо детермінант якості вищої освіти, а також
оцінювання ефективності тих чи інших факторів впливу на неї. Окремі із цих питань у тому
чи іншому контексті прояву свого складного та
багатогранного змісту вже перебували у фокусі
нашої наукової уваги (Мороз, 2019; Мороз, 2020),
а отже нижче презентоване дослідження є їх логічним продовженням.
Мета статті. За результатами аналізу думки
роботодавців щодо потужності впливу окремих
факторів якості вищої освіти на її підсумковий
рівень запропонувати напрями вдосконалення
змісту та практики реалізації державної політики
у сфері вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Опитування роботодавців було проведено на виконання одного з планових завдань
авторського позагрантового проєкту «Оцінка
якості вищої освіти». Відповідно до дослідницького протоколу реалізація проєкту передбачала
організацію дослідження у два основних етапи,
а саме: перший етап (з грудня 2017 р. по лютий
2020 р.) – опитування студентів та роботодавців
за змістом однієї й тієї самої анкети з фокусуванням уваги на проблематиці якості вищої освіти;
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з’ясування загальної інформації про респондента
другий етап (з грудня 2017 р. по цей час) – опи(статевовікова характеристика та рівень освіти).
тування студентів за змістом анкети з фокусуСеред 15 запитань анкети, фокус безпосередньої
ванням уваги на питаннях якості дистанційної
уваги яких зосереджувався на тих чи інших асвищої освіти. На першому етапі до опитування
пектах прояву феномену якості вищої освіти,
як респонденти були залучені студенти з українбуло в тому числі й те, зміст якого апелював до
ських, латвійських та китайських ЗВО, а також
проблематики потужності впливу окремих детерроботодавці зі Східної України. На другому етамінант на якість вищої освіти. Інакше кажучи,
пі реалізації програми дослідження були опитані
респондентам було запропоновано розподілити
студенти українських та китайських ЗВО. На сьоумовні 10 балів між обраними організаторами догодні проєкт «Оцінка якості вищої освіти» переслідження для оцінювання факторами впливу на
буває на стадії опрацювання отриманих з Китаю
якість вищої освіти. До питання наводилося поанкет щодо якості дистанційної вищої освіти, а
яснення щодо умов використання шкали оцінютакож пошуку контрагенту на території Латвійвання, а саме: загальна кількість балів повинна
ської Республіки для організації опитування латдорівнювати 10; більший за значенням бал відвійських студентів з саме таким фокусом дослідповідає більшій потужності впливу відповідноницької уваги.
го фактору. Результати відповідей респондентів
На першому етапі реалізації проєкту «Оцін(роботодавців) щодо оцінки потужності впливу
ка якості вищої освіти», а саме тієї його частини
окремих факторів на якість вищої освіти наведеяка була зосереджена на опитуванні роботодавно на рисунку.
ців, організаторами дослідження було опитано
184 респондентів (роботодавЗв’язки ЗВО з реальним сектором економіки (взаємодія з
Характеристика наукових та науковоців) переважно з Харківської,
підприємствами та організаціями, які є потенційними
педагогічних
працівників
(кількість
роботодавцями для випускників ЗВО; наявність у ЗВО бази
кандидатів та докторів наук; кількість
Полтавської, Сумської, а також
практики тощо)
доцентів та професорів)
підконтрольних Україні частин
Донецької та Луганської обРівень інтернаціоналізації вищої
освіти (мобільність студентів та
ластей. Порівняно обмежена
викладачів; наявність іноземних
студентів та викладачів; участь
кількість опитаних респонденЗВО в реалізації міжнародних
тів, так само як й певна локаліосвітніх та наукових проєктів
тощо)
зація території їх розміщення,
не дає підстав вести мову про Відповідність змісту навчальних
репрезентативність результатів програм та методик викладання
вимогам часу та попиту ринку
дослідження. Разом з тим слід праці
ураховувати те, що автори дозабезпечення навчального процесу (оснащення лабораторій; якість аудиторного
слідження
зосереджувалися Матеріально-технічне
фонду тощо)
не стільки на з’ясуванні думки
Розподіл
сили впливу
окремих факторів
на якість
освітивищої освіти
Розподіл сили
впливу
окремих
факторів
навищої
якість
респондентів за тим чи іншим
напрямом аналізу, скільки на
За результатами аналізу змісту рисунку можвизначенні причин (мотивів) надання роботодавна сформулювати такі основні узагальнення. Поцями (респондентами) тієї чи іншої відповіді.
перше, кожна із запропонованих до оцінювання
Такий фокус уваги, як правило, розглядається
респондентам детермінант якості вищої освіти
крізь призму якісних методів соціологічних донабула достатньої значущості в межах узагальсліджень. Використання для опитування роботоненого результату. Інакше кажучи, розрив між
давців саме якісних методів дає підстави вести
максимальною та мінімальною оцінкою не є кримову про зміст та вектори причинно-наслідкових
тичним, тобто не є таким, який би давав підстазв’язків між проявом (дією) об’єкта та отримави стверджувати про абсолютну значущість або
ним результатом. Отже, отримана за результатами
незначущість будь-якого з факторів. По-друге,
опитування інформація може бути використана
домінування серед запропонованих до оцінюсуб’єктами управлінських відносин як для вдовання респондентами детермінант «матеріальсконалення змісту та практики реалізації освітніх
но-технічного забезпечення навчального процепрограм (організаційний або так званий універсису (оснащення лабораторій; якість аудиторного
тетський рівень), так і для коригування державної
фонду тощо)» виявилося дещо несподіваним для
політики щодо забезпечення якості вищої освіти.
організаторів дослідження. Така неочікуваність
Запропонована до заповнення роботодавцями
результату зумовлена тим, що під час спілкуанкета містила 18 запитань, 3 з яких стосувалися
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вання з представниками фокус-групи в межах
експертних інтерв’ю роботодавці віддавали перевагу зв’язкам ЗВО з реальним сектором економіки та відповідності змісту навчальних програм
вимогам часу. По-третє, мінімальною за рівнем
значущості в оцінках респондентів виявилася
детермінанта «характеристики науково-педагогічних працівників (кількість кандидатів та докторів наук; кількість доцентів та професорів)»
(16 %). Інакше кажучи, роботодавці, незважаючи на визнання значущості впливу відповідної
детермінанти на підсумкову якість вищої освіти
(сам факт включення за результатами експертних
інтерв’ю з представниками фокус-групи відповідної детермінанти до переліку доступних виборів
уже свідчить про її неабияку значущість) виявили певну стриманість в оцінюванні місця та ролі
науково-педагогічних працівників щодо забезпечення якості вищої освіти. По-четверте, досить
високий рівень значущості в оцінках роботодавців набули такі детермінанти якості вищої освіти,
як «відповідність змісту навчальних програм та
методик викладання вимогам часу та попиту ринку праці» (22 %) та «рівень інтернаціоналізації
вищої освіти» (20 %). Відносно висока оцінка роботодавцями рівня значущості першої з названих
детермінант не виявилася несподіванкою для організаторів дослідження, адже під час вибіркових
інтерв’ю представники фокус-групи звертали
увагу на неабияку роль відповідного фактору. На
противагу цьому слід зауважити, що під час експертного інтерв’ю роботодавці не акцентували
уваги на місці та ролі інтернаціоналізації вищої
освіти в межах механізмів забезпечення її якості, а отже, отриманий за відповідним напрямом
аналізу результат виявився дещо неочікуваним.
По-п’яте, перед початком проєктування змісту
анкети в її авторів було очікування, що детермінанта «зв’язки ЗВО з реальним сектором економіки» буде обрана роботодавцями на рівні однієї
з найбільш значущих щодо сили впливу на якість
вищої освіти. Разом з тим за результатами аналізу
відповідей респондентів сила впливу цієї складової була оцінена на рівні лише 17 %.
Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Беручи до
уваги викладене вище, можна сформулювати такі
основні висновки.
1. Кожен із запропонованих організаторами
дослідження для оцінювання роботодавцями
факторів якості вищої освіти набув достатнього рівня актуалізації у відповідях респондентів.
Інакше кажучи, значущість кожного з факторів
якості вищої освіти була оцінена роботодавцями
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на високому рівні, а саме (перелік факторів подано за порядком зменшення сили їх впливу на підсумковий рівень якості вищої освіти): матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
(оснащення лабораторій; якість аудиторного фонду тощо) – 25 %; відповідність змісту навчальних
програм та методик викладання вимогам часу та
попиту ринку праці – 22 %; рівень інтернаціоналізації освітньої діяльності (мобільність студентів та викладачів; наявність іноземних студентів
та викладачів; участь ЗВО в реалізації міжнародних освітніх та наукових проєктів тощо) – 20 %;
зв’язки ЗВО з реальним сектором економіки (взаємодія з підприємствами, організаціями та установами, які є потенційними роботодавцями для
випускників ЗВО; наявність у ЗВО потужної бази
практики тощо) – 17 %; характеристика науковопедагогічних працівників (кількість кандидатів та
докторів наук; кількість доцентів та професорів) –
16 %. Порівняно висока в оцінках роботодавців
частка значущості кожного з наведених вище факторів дає підстави стверджувати про необхідність
їх обов’язкового врахування як під час розбудови (реалізації) державної політики у сфері вищої
освіти, так і на рівні планування напрямів професійної діяльності суб’єктів забезпечення якості
вищої освіти. Інакше кажучи, визначені роботодавцями фактори якості вищої освіти (нагадаємо,
що перелік факторів, запропонованих для оцінювання респондентами, було складено за результатами аналізу думки представників фокус-групи
висловленої ними під час експертних інтерв’ю)
повинні сприйматися крізь призму системності та
комплексності їх актуалізації.
2. За умови розгляду запропонованих для оцінювання факторів крізь призму їх актуалізації на
тому чи іншому рівні забезпечення якості вищої
освіти (тут ідеться про визначені в Законі Украї
ни «Про вищу освіту» рівні забезпечення якості вищої освіти, а саме: система забезпечення
ЗВО якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти; система зовнішнього забезпечення якості
освітньої діяльності ЗВО та якості вищої освіти;
система забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти (Про вищу освіту,
2014)) можна вести мову про домінування організаційного рівня, а саме рівня системи внутрішнього забезпечення якості. Саме на рівні системи
забезпечення ЗВО якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (так званий організаційний,
або університетський, рівень) відбувається актуалізація більшості з розглянутих нами факторів заВісник НАДУ. Серія «Державне управління» • 2'2021
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безпечення якості вищої освіти. Наприклад, такі
фактори, як «відповідність змісту навчальних
програм та методик викладання вимогам часу та
попиту ринку праці», «рівень інтернаціоналізації
освітньої діяльності» та «характеристика науково-педагогічних працівників» у сумі дорівнюють
58 %. Крім того, інші фактори, а саме «матеріально-технічне забезпечення навчального процесу»
та «зв’язки ЗВО з реальним сектором економіки»
(сумарне значення – 42 %) лише умовно позиціонують на рівні так званих факторів державного
рівня. Така умовність сприйняття пояснюється
тим, що ЗВО має свою частку компетенції як у
забезпеченні розвитку матеріально-технічної
бази ЗВО, так і в установленні зв’язків ЗВО з підприємствами, організаціями та установами, які є
потенційними роботодавцями. Разом з тим наше
дослідження щодо класифікації деяких з факторів забезпечення якості вищої освіти на організаційному (університетському) рівні також має
певні обмеження, адже відповідні фактори мають
певний прояв й на державному рівні. Наприклад,
держава, використовуючи інструментарій нормативно-правового механізму забезпечення якості
вищої освіти, не лише має можливість, а й впливає на «відповідність змісту навчальних програм
та методик викладання вимогам часу та попиту
ринку праці», «рівень інтернаціоналізації освітньої діяльності» та «характеристика науково-педагогічних працівників». Установлюючи певні
норми у межах Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання
з ними трудових договорів (контрактів) тощо,
держава визначає загальний вектор розвитку як
системи вищої освіти в цілому, так і її окремих
елементів. З огляду на це не можна вести мову
про можливість так званого чистого (безумовного) розподілу факторів забезпечення якості вищої
освіти серед відповідних класифікаційних рівнів
(розподіл факторів між організаційним (університетським) та державним рівнями). Разом з тим
за умови певного абстрагування такий розподіл
можливий.
3. Беручи до уваги неабияку значущість фактора інтернаціоналізації освітньої діяльності
(значущість якого була оцінена роботодавцями на
рівні 20 %), пропонуємо розглянути можливість
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його включення до системи критеріїв оцінювання
Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти якості освітньої програми на рівні
окремого (самостійного) критерію. На цей час
проблематика інтернаціоналізації освітньої діяльності ЗВО позиціонує лише на рівні підкритерію,
до речі, останнього, в межах Критерію № 4 («Навчання і викладання за освітньою програмою») з
формулюванням у вигляді «навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти»
(Положення про акредитацію, 2019). Критерій інтернаціоналізації освітньої діяльності ЗВО може
включати такі основні напрями оцінювання:
частка освітніх компонент, яка викладається іноземною мовою; залучення до викладання змісту
освітньої програми іноземних учених як на постійній основі (включення іноземних учених до
штату ЗВО), так і на рівні так званих гостьових
візитів (запрошення іноземних учених для разового викладання окремих тем у межах тієї чи
іншої освітньої компоненти); частка іноземних
студентів серед слухачів освітньої програми; наявність спорідненої за змістом програми «два
дипломи» з іноземним ЗВО (як альтернативний
варіант – програми так званого подвійного диплома); рівень академічної мобільності студентів
та науково-педагогічного персоналу (частка тих
студентів та викладачів освітньої програми, які
скористалися перевагами міжнародної мобільності, а також час такої мобільності) тощо. За результатами обговорення доцільності ідентифікації інтернаціоналізації освітньої діяльності ЗВО
на рівні окремого (самостійного) критерію оцінювання якості освітньої програми запропонований вище перелік підкритеріїв може бути змінений або доповнений. Сформульована у статті
пропозиція відповідає визначеним Планом МОН
України у сфері вищої освіти, науки та інновацій
пріоритетам розвитку галузі на 2021 рік, а саме
тому з них, який зосереджується на актуалізації
завдання з «популяризації вищої освіти в Україні
для іноземних студентів» (Плани МОН, 2021).
Серед перспективних напрямів організації
досліджень проблематики механізмів залучення
роботодавців до процедур забезпечення якості
освітньої діяльності слід звернути увагу на ті з
них, які пов’язані з визначенням місця та ролі роботодавців серед стейкхолдерів та бенефіціарів
якості вищої освіти.
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