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АНОТАЦІЯ 

 

Ісаєв М.А. Управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю в університетах. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 

– Освітні, педагогічні науки. – Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», Полтава, 2022.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю в університетах. 

Перехід України до ринкових відносин докорінно змінив цілі та 

завдання фінансово-економічної освіти та професіоналізації людей, оскільки 

сучасні умови  їх трудової діяльності потребують нових форм економічного 

мислення та поведінки. Відбулася зміна ціннісних орієнтацій людей, їх 

ставлення до праці, власності, грошей. 

Система фінансово-економічної освіти ЗВО є важливим фактором 

економічної соціалізації людей, засобом розвитку та підвищення якості 

людського капіталу. Вона формує економічну культуру, підіймає буденні 

уявлення про економічне життя на науковий рівень, розвиває практичні 

вміння та навички, дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення.  

Розвиток фінансово-економічної освіти ґрунтується на принципах, 

визначених законами України «Про вищу освіту» (2002), «Концепція 

розвитку економічної освіти в Україні» (2003). 

Удосконалення вищої освіти майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю можливе лише в рамках системи управління якістю, 

складовою якої є освітні стандарти. 
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Тобто вченими-педагогами закладено теоретико-методологічні засади 

управління якістю освіти у закладах освіти, розглянуто питання підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, проте до сьогодні в 

Україні ще не було спеціальних робіт, у яких було б досліджено управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у 

закладах вищої освіти.  

Ще одним фактором, що визначає актуальність проблеми нашого 

дослідження, є також необхідність вирішення суперечності між вимогами 

суспільства до якості підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю у вищих навчальних закладах та не розробленістю системи 

управління, яка гарантує високу якість їхньої підготовки. 

Актуальність і наукова значущість окресленої проблеми зумовили 

вибір теми дисертації «Управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю в університетах». 

Мета дослідження полягає у розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці системи управління якістю фінансово-

економічної освіти здобувачів вищої освіти, що надає стимулювальний вплив 

на ефективність їх професійної підготовки у ЗВО. 

Об’єкт дослідження – процес управління професійною підготовкою 

здобувачів вищої освіти в університетах. 

Предмет дослідження – система управління якістю підготовки 

майбутніх  фахівців фінансово-економічного профілю в університетах. 

Досягнення мети в процесі дослідження потребувало розв’язання 

таких завдань: 

1) здійснити аналіз наукової літератури з метою визначення 

категоріально-понятійного апарату дослідження управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в сучасній 

педагогічній науці; 
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2) теоретично обґрунтувати професійні стандарти як основу якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю; 

3) визначити реальний стан управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах на сучасному 

етапі; 

4) обґрунтувати систему управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах; 

5) експериментально перевірити ефективність системи управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю  в 

університетах України. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що забезпечення ефективності 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю буде результативним за умови підвищення рівня 

підготовки абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-технічного 

забезпечення ЗВО; підготовки програмного забезпечення інформатизації 

вищої освіти та упровадження технологій дистанційного навчання; 

підвищення кваліфікації викладачів вищої школи; використання 

інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення фахових 

дисциплін, зокрема технологій проєктного та проблемного навчання; 

забезпечення відповідності європейським стандартам організації освітнього 

процесу; створення та підтримка системи оцінювання всіх категорій 

працівників університету – у кадровій роботі; створення публічних баз даних 

для результатів моніторингу професійної підготовки майбутнім фахівцям 

фінансово-економічного профілю з можливістю доступу до них усіх 

зацікавлених сторін. 

У дослідженні розроблено й теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено систему управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, яка є 
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відкритою і нелінійною, що самоорганізовується шляхом систематичного 

обміну  інформацією між суб’єктами освітнього процесу (викладачами і 

студентами) та охарактеризовано основні її структурні компоненти, а саме: 

цільовий – відбиває генеральну мету реалізації системи управління якістю 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

– забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю; методологічний – ретранслює теоретичні 

основи дослідження; процесуальний блок – характеризує практичну складову 

організації процесу управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю, що здійснювалася шляхом 

організації внутрішньої та зовнішньої підсистем забезпечення якості 

професійної підготовки студентів; аналітично-оцінковий – розкриває 

критеріальні характеристики якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю, показники та рівні сформованості 

професійної компетентності  студентів цих спеціальностей;  результативний 

відображає досягнутий результат – досягнутий рівень якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. 

Проаналізовано професійні стандарти, які в науковому дослідженні є 

основою якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю та визначено, що вони закладають основу для 

розробки принципів і стандартів професійної освіти, компетентнісно-

орієнтованих навчальних і модульних програм; механізмів забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців, і фінансово-економічного 

профілю зокрема, якості неформальної фахової підготовки; 

галузевих/корпоративних стандартів; посадових інструкцій. 

Експериментальна перевірка ефективності системи управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

університетах здійснювалася у двох напрямах: визначення рівня професійної 

компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю та 
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аналізу послідовності дотримання вимог щодо реалізації розробленої 

системи професорсько-викладацьким колективом обраних для 

експериментального дослідження ЗВО та визначено рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю: високий, достатній, низький. 

Розроблені та впроваджені рекомендації щодо забезпечення 

ефективності управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, а саме:  підвищення рівня підготовки 

абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення ЗВО; 

підготовка програмного забезпечення інформатизації вищої освіти та 

упровадження технологій дистанційного навчання; підвищення кваліфікації 

викладачів вищої школи; використання інноваційних педагогічних 

технологій у процесі вивчення фахових дисциплін, зокрема технологій 

проєктного та проблемного навчання; забезпечення відповідності 

європейським стандартам організації освітнього процесу; створення та 

підтримка системи оцінювання всіх категорій працівників університету – у 

кадровій роботі; створення публічних баз даних для результатів моніторингу 

професійної підготовки майбутнім фахівцям фінансово-економічного 

профілю з можливістю доступу до них усіх зацікавлених сторін.  

Удосконалено критерії і показники якості професійної підготовки 

майбутніх  фахівців фінансово-економічного профілю у ЗВО; рівні (високий, 

достатній, низький). 

У дисертації набули подальшого розвитку положення щодо: 

диджиталізації як складової розвитку сучасного освітнього середовища; 

забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців фінансово-

економічного профілю.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається 

тим, що створено та впроваджено в навчальний  процес експериментальну 

систему управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 
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фінансово-економічного профілю та розроблених рекомендацій щодо 

підвищення рівня підготовки абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-

технічного забезпечення ЗВО; підготовки програмного забезпечення 

інформатизації вищої освіти та упровадження технологій дистанційного 

навчання; підвищення кваліфікації викладачів вищої школи; використання 

інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення фахових 

дисциплін, зокрема технологій проєктного та проблемного навчання; 

забезпечення відповідності європейським стандартам організації освітнього 

процесу; створення та підтримка системи оцінювання всіх категорій 

працівників університету – у кадровій роботі; створення публічних баз даних 

для результатів моніторингу професійної підготовки майбутнім фахівцям 

фінансово-економічного профілю з можливістю доступу до них усіх 

зацікавлених сторін. Запропоновані теоретичні й методичні засади й 

рекомендації щодо управління якістю підготовки конкурентоспроможних 

фахівців фінансово-економічного профілю можуть бути використані в 

системі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників 

закладів вищої освіти.  

Запропоновані теоретичні й методичні засади й рекомендації щодо 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю в університетах можуть бути використані в системі підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних працівників та удосконалення 

підготовки майбутніх  фахівців. 

Ключові слова: управління, підготовка фахівців, профіль, фінансово-

економічний профіль, рекомендації щодо управління, якість, критерії і 

показники якості професійної підготовки. 
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ABSTRACT 

 

Isaiev M.A. Quality management of training of future specialists in 

finance and economics at universities. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the speciality 011 - 

Educational, pedagogical sciences. - State Institution «Taras Shevchenko National 

University», Poltava, 2022. 

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of 

forming quality management training for future specialists in finance and 

economics at universities. 

Ukraine's transition to market relations has radically changed the goals and 

objectives of financial and economic education and professionalisation of people, 

as current conditions their employment need new forms of economic thinking and 

behaviour. There was a change in people’s value orientations and their attitude to 

work, property, and money. 

The Free Economic Zone's financial and economic education system is an 

essential factor in the economic socialisation of people and a means of developing 

and improving the quality of human capital. It forms economic culture, raises 

everyday ideas about economic life to the scientific level, develops practical 

skills, and allows you to make informed decisions. 

The development of financial and economic education is based on the 

principles defined by the laws of Ukraine «On Higher Education» (2002), «The 

concept of economic education in Ukraine» (2003). 

Improving the higher education of future professionals in the financial and 

economic field is possible only within the quality management system, which is 

part of educational standards. 

That is, scientists and educators have laid down theoretical and 

methodological principles of quality management of education in higher education 
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and considered the training of future financial and economic professionals, but to 

date, in Ukraine, there have been no exceptional works to study quality 

management training of future financial professionals in economic profile in higher 

educational institutions. 

Another factor determining the urgency of our study's problem is the need to 

resolve the contradiction between society's requirements for the quality of training 

of future financial and economic professionals in higher education and the lack of a 

management system that guarantees high-quality training. 

The relevance and scientific significance of the outlined problem led to the 

choice of the dissertation topic «Quality management training of future financial 

and economic professionals in universities». 

The purpose of the study is to develop, theoretically substantiate and 

experimentally test the quality management system of financial and economic 

education of students, which has a stimulating effect on the effectiveness of their 

professional training in freelance education. 

The object of study – the process management of professional training of 

students in universities. 

The research subject is the quality management system of training future 

specialists in financial and economic profiles in universities. 

Achieving the goal in the research process required solving the following 

tasks: 

1) to analyse the scientific literature to determine the categorical-conceptual 

apparatus of the study of quality management training of future specialists of 

financial and economic profile in modern pedagogical science; 

2) theoretically substantiate professional standards as a basis for the quality 

of professional training of future specialists in financial and economic profile; 

3) to determine the actual state of quality management training of future 

specialists of financial and economic profile in universities at the present stage; 
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4) substantiate the quality management system for the training of future 

specialists in finance and economics at universities; 

5) experimentally test the effectiveness of the quality management system 

for training future professionals of financial and economic profile in the 

universities of Ukraine. 

The research hypothesis is that ensuring the effectiveness of quality 

management training of future professionals of the financial and economic profile 

will be effective provided that the level of activity of applicants; solving problems 

of material and technical support of free economic zones; preparation of software 

for informatization of higher education and introduction of distance learning 

technologies; advanced training of higher school teachers; use of innovative 

pedagogical technologies in the process of studying professional disciplines, in 

particular technologies of the project and problem-based learning; to ensure 

compliance with European standards of organization of the educational process; 

creation and support of the evaluation system of all categories of university 

employees - in personnel work; creation of public databases for the results of 

monitoring the training of future professionals in the financial and economic field 

with the possibility of access to them by all stakeholders. 

The study developed and theoretically substantiated an experimental 

verification quality management system for future financial and economic 

professionals. It is open and nonlinear, self-organised through the systematic 

exchange of information between subjects of the educational process (teachers and 

students) and describes its main structural components, namely: target – reflects 

the general purpose of the quality management system of professional training of 

future professionals of financial and economic profile –  to ensure high quality 

training of future professionals of financial and economic profile; methodological - 

relays the theoretical foundations of the study; procedural block – characterizes the 

practical component of the organization of the quality management process of 

professional training of future professionals of financial and economic profile, 
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which was carried out by organizing internal and external subsystems to ensure the 

quality of professional training of students; analytical and evaluative – reveals the 

criterion characteristics of the quality of professional training of future specialists 

of financial and economic profile, indicators and levels of professional competence 

of students of these specialties; effective reflects the achieved result – the achieved 

level of quality of professional training of future specialists of financial and 

economic profile. 

The professional standards, which in research are the basis for the quality of 

professional training of future professionals in the financial and economic profile 

and determined that they lay the foundation for the development of principles and 

standards of vocational education, competency-based training and modular 

programs; mechanisms to ensure the quality of professional training of future 

professionals, and financial and economic profile, including the quality of informal 

professional training; industry / corporate standards; job descriptions. 

The effectiveness of the quality management model for training future 

financial and economic specialists in universities was experimentally tested in two 

directions: determining the level of professional competence of future financial and 

economic specialists and analysing the sequence of the level of professional 

competence of future specialists of financial and economic profiles is determined: 

high, sufficient, or low. 

Developed and implemented recommendations to ensure the effectiveness of 

quality management training of future professionals in the financial and economic 

field, namely: improving the level of activity of applicants; you solve the problems 

of material and technical support of the Free Economic Zone; preparation of 

software for informatization of higher education and introduction of distance 

learning technologies; advanced training of higher school teachers; use of 

innovative pedagogical technologies in the process of studying professional 

disciplines, in particular technologies of project and problem-based learning; to 

ensure compliance with European standards of organization of the educational 
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process; creation and support of the evaluation system of all categories of 

university employees – in personnel work ; creation of public databases for the 

results of monitoring the training of future specialists in the financial and economic 

field with the possibility of access to them by all stakeholders. 

Criteria and indicators of quality of professional training of future financial 

and economic profile specialists in the Free Economic Zone have been improved; 

levels (high, sufficient, low). 

In the dissertation, the provisions concerning: digitalisation as a component 

of the development of the modern educational environment were further 

developed, ensuring the quality of training of competitive specialists of financial 

and economic profiles. 

The practical significance of the results of the study is determined by the fact 

that created and implemented in the educational process an experimental quality 

management system for future training of future financial and economic 

professionals and developed recommendations for improving the training of 

applicants; solving problems of material and technical support of free economic 

zones; preparation of software for informatization of higher education and 

introduction of distance learning technologies; advanced training of higher school 

teachers; use of innovative pedagogical technologies in the process of studying 

professional disciplines, in particular technologies of project and problem-based 

learning; to ensure compliance with European standards of organization of the 

educational process; creation and support of the evaluation system of all categories 

of university employees –  in personnel work; creation of public databases for the 

results of monitoring the training of future professionals in the financial and 

economic field with the possibility of access to them by all stakeholders. The 

proposed theoretical and methodological principles and recommendations for 

managing the quality of training of competitive professionals in the financial and 

economic field can be used in the professional development system of managers 

and teachers of higher education institutions. 
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The proposed theoretical and methodological principles and 

recommendations for managing the quality of training of future professionals in 

finance and economics at universities can be used in the professional development 

of managers and teachers and improve the training of future professionals. 

Key words: management, training of specialists, profile, financial and 

economic profile, recommendations on management, quality, criteria and 

indicators of quality of professional training. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Розв’язання в Україні таких складних 

політичних та соціально-економічних проблем, як вихід із кризи та перехід 

до ринкових форм і методів господарювання, покладається на фахівців, від 

яких вимагається необхідний рівень освіти. За всіма напрямами 

функціонування і розвитку системи освіти здійснюється активний пошук 

засобів і форм реалізації освітніх процесів з метою підвищення якості 

професійної освіти, удосконалення змісту, не винятком стала й фінансово-

економічна освіта. 

Перехід України до ринкових відносин докорінно змінив цілі та 

завдання фінансово-економічної освіти та професіоналізації людей, оскільки 

сучасні умови їх трудової діяльності потребують нових форм економічного 

мислення та поведінки. Відбулася зміна ціннісних орієнтацій людей, їх 

ставлення до праці, власності, грошей. 

Система фінансово-економічної освіти ЗВО є важливим фактором 

економічної соціалізації людей, засобом розвитку та підвищення якості 

людського капіталу. Вона формує економічну культуру, підіймає буденні 

уявлення про економічне життя на науковий рівень, розвиває практичні 

вміння та навички,  дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення.  

Такі вчені як В. Бобров, Л. Каніщенко, Т. Поясок, Л. Пуханова, 

Т. Коваль, Л. Максимчук та ін. вважають, що в умовах сучасних соціально-

економічних перетворень значно зросла увага до проблем професійної 

підготовки фахівців фінансово-економічного профілю. 

Розвиток фінансово-економічної освіти ґрунтується на принципах, 

визначених законами України «Про вищу освіту» (2002), «Концепція 

розвитку економічної освіти в Україні» (2003). 
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Удосконалення вищої освіти майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю можливе лише в рамках системи управління якістю, 

складовою якої є освітні стандарти. 

Проблему якості вищої освіти вивчали вітчизняні та закордонні 

дослідники, зокрема: Г. Бордовська, І. Булах, І. Вакарчук, К. Левківський, 

О. Новиков, М. Поташник, Н. Селезньова, С. Шевченко, К. Астахова, 

О.Кравченко, В. Андрущенко, І. Бех, Я. Болюбаш, В. Базелевич, Д. Дзвінчук, 

В. Кремінь, Т. Лукіна, Т. Сорочан, М. Степко, Д. Табачник, Є. Хриков та ін. 

Необхідність стандартизації підготовки за певними напрямами, чіткого 

визначення результатів навчання та розробки Національної рамки 

кваліфікації  вивчали: І. Вакарчук, О. Бондаревська, Г. Бордовська, 

О. Голубенко, І. Зимня, Н. Кузьмина, Т. Морозова, М. Степко, 

Ю. Сухарніков, С. Шевченко та ін. 

Результати досліджень впливу вищої освіти на рівень розвитку 

трудового капіталу висвітлено в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

учених, таких як А. Амоша, Я. Берсуцький, Л. Безчасний, В. Бобров, 

Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, М. Долішній, Г. Задорожний, І. Каленюк, 

М. Кім, А. Колот, В. Кремінь, Є. Лібанова, Р. Фатхутдінов, Л. Яковенко та ін. 

Г. Ладошина дослідила окремі аспекти управління якістю економічної 

освіти студентів російських ЗВО; Л. Данильчук розробила методичні 

рекомендації щодо вдосконалення процесу формування професійно-

особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

О. Смілянець розробила та обґрунтувала класифікації творчих фахових 

завдань для професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю; Л. Пуханова обґрунтувала шляхи спрямування змісту 

навчання теорії ймовірностей і математичної статистики на реалізацію мети й 

завдань професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої 

освіти  III – IV рівнів акредитації; Т. Коваль розробила й обґрунтувала 

концепцію і модель професійної підготовки з інформаційних технологій 
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майбутніх менеджерів-економістів у закладах вищої освіти; Л. Максимчук 

визначила та теоретично обґрунтувала ефективність використання засобів 

інтерактивних технологій у гуманітарній та професійно-практичній 

підготовці майбутніх економістів-міжнародників до фахової діяльності. 

Тобто вченими-педагогами закладено теоретико-методологічні засади 

управління якістю освіти у закладах вищої освіти, розглянуто питання 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, проте до 

сьогодні в Україні ще не було спеціальних робіт, у яких було б досліджено 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю у закладах вищої освіти.  

Ще одним фактором, що визначає актуальність проблеми нашого 

дослідження, є також необхідність вирішення суперечності між вимогами 

суспільства до якості підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю у закладах вищої освіти та не розробленістю системи управління, 

яка гарантує високу якість їхньої підготовки. 

Актуальність і наукова значущість окресленої проблеми зумовили 

вибір теми дисертації – «Управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю в університетах». 

Мета дослідження полягає у розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці системи управління якістю фінансово-

економічної освіти студентів, що надає стимулювальний вплив на 

ефективність їхньої професійної підготовки у ЗВО. 

Об’єкт дослідження – процес управління професійною підготовкою 

студентів в університетах. 

Предмет дослідження – система управління якістю підготовки 

майбутніх  фахівців фінансово-економічного профілю в університетах. 

Досягнення мети в процесі дослідження потребувало розв’язання 

таких завдань: 



 

24 
 

1) здійснити аналіз наукової літератури з метою визначення 

категоріально-понятійного апарату дослідження управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в сучасній 

педагогічній науці; 

2) теоретично обґрунтувати професійні стандарти як основу якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю; 

3) визначити реальний стан управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах на сучасному 

етапі; 

4) обґрунтувати систему управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах; 

5) експериментально перевірити ефективність системи управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю  в 

університетах України. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що забезпечення ефективності 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю буде результативним за умови підвищення рівня 

підготовки абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-технічного 

забезпечення ЗВО; підготовка програмного забезпечення інформатизації 

вищої освіти та упровадження технологій дистанційного навчання; 

підвищення кваліфікації викладачів вищої школи; використання 

інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення фахових 

дисциплін, зокрема технологій проєктного та проблемного навчання; 

забезпечення відповідності європейським стандартам організації освітнього 

процесу; створення та підтримка системи оцінювання всіх категорій 

працівників університету – у кадровій роботі; створення публічних баз даних 

для результатів моніторингу професійної підготовки майбутнім фахівцям 
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фінансово-економічного профілю з можливістю доступу до них усіх 

зацікавлених сторін. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження і вирішення 

поставлених завдань використовувався комплекс таких методів: 

 – теоретичні – аналіз наукової літератури з метою визначення 

категоріально-понятійного апарату дослідження; вивчення змісту 

документів, що стосуються забезпечення якості (Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти, інституційні звіти різного типу 

(результати внутрішнього аудиту) та рівню, які розміщено в публічному 

доступі) для визначення ефективності внутрішнього моніторингу якості; 

моніторинг офіційних вебсайтів досліджуваних закладів на предмет  

забезпечення доступу до документації щодо забезпечення системи якості 

освіти; аналіз Положень про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

вищих  освітніх закладів, Положення про розробку, затвердження, оновлення 

змісту та закриття освітніх програм, звіти різного типу, які розміщено в 

публічному доступі; систематизація теоретичних та експериментальних 

даних, які стосуються системи управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах; індукція і 

дедукція, порівняльний аналіз теоретичних, емпіричних й 

експериментальних даних; структурно-функціональний аналіз – для 

обґрунтування експериментальної системи управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю;  узагальнення – для 

опрацювання та інтерпретації теоретичних джерел з досліджуваної проблеми, 

формулювання висновків і рекомендацій щодо впровадження системи 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю;  

– емпіричні: праксиметричні (вивчення та аналіз досвіду управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю); 

діагностичні: анкетування, бесіда, тестування, опитування, моделювання 
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(дослідження рівня сформованості професійної компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю; вивчення мотивації абітурієнтів 

щодо майбутньої професії та здобувачів освіти щодо майбутньої професійної 

діяльності, визначення рівня сформованості особистісних якостей здобувачів 

освіти); педагогічний експеримент: пошуковий, констатувальний, 

формувальний (експериментальна перевірка ефективності моделі управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

університетах). 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що у дисертації 

 уперше: 

– розроблено й теоретично обґрунтовано експериментальну систему 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, яка є відкритою і нелінійною, що 

самоорганізовується шляхом систематичного обміну  інформацією між 

суб’єктами освітнього процесу (викладачами і студентами) та 

охарактеризовано основні її структурні компоненти, а саме: цільовий – 

відбиває генеральну мету реалізації системи управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю – 

забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю; методологічний – ретранслює теоретичні 

основи дослідження; процесуальний блок – характеризує практичну складову 

організації процесу управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю, що здійснювалася шляхом 

організації внутрішньої та зовнішньої підсистем забезпечення якості 

професійної підготовки студентів; аналітично-оцінковий – розкриває 

критеріальні характеристики якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю, показники та рівні сформованості 

професійної компетентності  студентів цих спеціальностей;  результативний 
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відображає досягнутий результат – досягнутий рівень якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. 

– проаналізовано професійні стандарти, які в науковому дослідженні є 

основою якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю та визначено, що вони закладають основу для 

розробки принципів і стандартів професійної освіти, компетентнісно-

орієнтованих навчальних і модульних програм; механізмів забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців, і фінансово-економічного 

профілю, зокрема, якості неформальної фахової підготовки; 

галузевих/корпоративних стандартів; посадових інструкцій;   

– обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність системи 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю в університетах, яка здійснювалася у двох напрямах: визначення 

рівня професійної компетентності майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю та аналізу послідовності дотримання вимог щодо 

реалізації розробленої системи професорсько-викладацьким колективом 

обраних для експериментального дослідження ЗВО та визначено рівні 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю: високий, достатній, низький;  

- розроблено та впроваджено рекомендації щодо забезпечення 

ефективності управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, а саме: підвищення рівня підготовки 

абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення ЗВО; 

підготовка програмного забезпечення інформатизації вищої освіти та 

упровадження технологій дистанційного навчання; підвищення кваліфікації 

викладачів вищої школи; використання інноваційних педагогічних 

технологій у процесі вивчення фахових дисциплін, зокрема технологій 

проєктного та проблемного навчання; забезпечення відповідності 

європейським стандартам організації освітнього процесу; створення та 
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підтримка системи оцінювання всіх категорій працівників університету – у 

кадровій роботі; створення публічних баз даних для результатів моніторингу 

професійної підготовки майбутнім фахівцям фінансово-економічного 

профілю з можливістю доступу до них усіх зацікавлених сторін;  

уточнено: 

– критерії і показники якості професійної підготовки майбутніх  

фахівців фінансово-економічного профілю у ЗВО; рівні (високий, достатній, 

низький); 

– поняття «якість підготовки майбутнього фахівця» та визначено, що це 

об’єктивно існуюча сукупність властивостей і компетентностей випускника, 

які визначають його як фахівця певної професії, відрізняє його від інших 

фахівців та значною мірою забезпечує його успішну професійну діяльність, 

що розкриває ступінь відповідності рівня підготовки професійним вимогам, 

що висуваються до нього як до майбутнього фахівця та передбачає 

результативність діяльності конкретного освітнього закладу вищої освіти; 

відповідність професійної орієнтації фахівця і його компетентностей певним 

стандартам;  

 поняття «управління якістю підготовки майбутніх фахівців», яку 

нами було охарактеризовано як розробку й реалізацію cиcтeми зaxoдiв, якi 

дoзвoляють eфeктивнo нaдaвaти ocвiтнi пocлуги тaкoї якocтi, якa дозволяє 

спостерігати й коригувати взаємодію викладача й студента в організації й 

здійсненні освітнього процесу, і зaбeзпeчують вiдпoвiднicть peзультaту 

вимогам національних стандартів, дocягнeння й підтримку якocтi ocвiтньoгo 

пpoцecу;  

набули подальшого розвитку: 

– положення щодо: диджиталізації як складової розвитку сучасного 

освітнього середовища; забезпечення якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю.  
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Практичне значення одержаних результатів дослідження 

визначається тим, що створено та впроваджено в навчальний  процес 

експериментальну систему управління якістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю та розроблених 

рекомендацій щодо підвищення рівня підготовки абітурієнтів; вирішення 

проблем матеріально-технічного забезпечення ЗВО; підготовки програмного 

забезпечення інформатизації вищої освіти та упровадження технологій 

дистанційного навчання; підвищення кваліфікації викладачів вищої школи; 

використання інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення 

фахових дисциплін, зокрема технологій проєктного та проблемного 

навчання; забезпечення відповідності європейським стандартам організації 

освітнього процесу; створення та підтримка системи оцінювання всіх 

категорій працівників університету – у кадровій роботі; створення публічних 

баз даних для результатів моніторингу професійної підготовки майбутнім 

фахівцям фінансово-економічного профілю з можливістю доступу до них 

усіх зацікавлених сторін. Запропоновані теоретичні й методичні засади й 

рекомендації щодо управління якістю підготовки конкурентоспроможних 

фахівців фінансово-економічного профілю можуть бути використані в 

системі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників 

закладів вищої освіти.  

Запропоновані теоретичні й методичні засади й рекомендації щодо 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю в університетах можуть бути використані в системі підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних працівників та удосконалення 

підготовки майбутніх  фахівців. 

Упровадження результатів дослідження. Основні положення і 

рекомендації, викладені в дисертаційному дослідженні, покладено в основу 

розробки й упровадження у навчальний процес ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка (довідка ғ 1/1452 від 08 
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грудня 2021 р.), Університету державної фіскальної служби України (довідка 

ғ1734/01-12 від 03 вересня 2021 р.)., Університету економіки і права 

«КРОК» (довідка ғ21/1  від 02.09.2021р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

аспекти дослідження обговорено на засіданнях кафедри публічної служби та 

управління навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» та оприлюднено на 

наукових, науково-методичних і науково-практичних конференціях, зокрема 

міжнародних: «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології (м. Київ, 

2018 ), «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні 

питання теорії і практики» : (м. Одеса, 2020 р.), «The Driving Force of Science 

and Trends in its Development» ( Coventry, United Kingdom, 2021); 

всеукраїнських: «Освіта і наука в умовах глобальних  трансформацій» (м. 

Дніпро, 2018 р.), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку» :. (м. Переяслав-Хмельницький 2018 р.); регіональних: «Майбутній 

науковець-2017» (м. Сєвєродонецьк, 2017 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 5 

статтях у провідних наукових фахових виданнях України в галузі педагогіки 

та наукових періодичних виданнях, 1 стаття – у періодичних наукових 

виданнях іноземних держав, 6 тез – у збірниках наукових праць і матеріалах 

конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, двох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел(208 

найменувань), 6 додатків. Загальний обсяг дисертації – 222 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

1.1. Понятійні засади управління якістю підготовки майбутніх фахівців у 

сучасній педагогічній науці 

 

Перед українською державою постало завдання – збереження сильних 

сторін колишньої системи освіти і створення нових педагогічних структур і 

процесів, необхідних для майбутнього розвитку підготовки фахівців 

фінансово-економічного профілю. Значущість цього завдання полягає в тому, 

що багато інших соціально-економічних структур проходять через процеси 

перетворення і реформ одночасно. Розв’язуючи нелегкі завдання в 

педагогічній науці, українське суспільство може спиратися на розум, 

відданість і мудрість своїх громадян та підтримку міжнародного 

співтовариства. Очевидно, перед системою вищої освіти постають реальні й 

гострі проблеми, які передбачають подолання труднощів, оскільки вища 

освіта залишиться важливим ресурсом розвитку українського суспільства та 

підготовки громадян до життя в новому столітті. 

Якість підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю або будь-якої спеціалізації є поняттям складним. Безперечно, 

ключове поняття нашого дослідження традиційно пов’язується зі змістом і 

формою освітнього процесу, який базується на компетентності й досвіді 

викладачів у цій галузі. 

На думку С. Яблочнікова, існує суттєвий дефіцит 

висококваліфікованих економістів і фінансистів, спроможних на достатньому 

рівні здійснювати свою трудову діяльність у галузі економіки, таких, що 

мають сукупність актуальних практичних навичок і вмінь, соціальних 

характеристик, які б повною мірою задовольняли б актуальні запити 
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роботодавців. Натомість науковець вважає, що проблема полягає не в 

спроможності фахівців виконувати просту, з точки зору інтелектуальних 

здібностей та сукупності спеціальних умінь, роботу, а в невмінні самостійно 

реалізовувати сукупність простих практичних дій на основі принципу 

«навчання протягом життя» [173, с. 137].    

Очевидно, що сьогодні якість підготовки майбутніх фахівців не є 

простою сумою знань, засвоєних людиною з будь-якої спеціалізації. У 

сучасному світі, де знання, технології оновлюються швидше, ніж життя 

одного покоління людей, слід спрямувати освітній процес не тільки на 

засвоєння базових знань, але й набуття у тих, хто навчається, потреби, умінь і 

навичок самостійно засвоювати нові знання та інформацію протягом усього 

життя, і ефективно використовувати їх на практиці; уміння сприймати зміни, 

які стають невід’ємною рисою буття майбутнього фахівця, готовності вчасно 

відмовитися від старого досвіду й норм поведінки. 

Конструктивну думку висловила Т. Котенко, яка вважає, що згідно з 

сучасними соціальними замовленнями підготовка фахівців економічного 

профілю вищої кваліфікації повинна ґрунтуватися на методологічній основі 

їх майбутньої професійної діяльності. Сучасний фахівець вищої економічної 

освіти повинен мати не тільки належну професійну підготовку, але й уміти 

навчати інших розробляти основи управління освітнім процесом у системі 

підготовки й перепідготовки кадрів [78, с. 346].  

Головним і ключовим поняттям нашого дослідження є поняття 

«управління якістю підготовки», тому ми вважаємо за потрібне детально 

розглянути це поняття в сучасній педагогічній науці.  

Аналіз дефініцій цього поняття, запропонованих науковцями, 

управлінцями та педагогами, передбачає розгляд та узагальнення різних 

підходів до їх трактування. На наш погляд, аналіз поняття «управління 

якістю підготовки» не можливий без окремого тлумачення значення термінів 

«якість підготовки» і «управління якістю».  
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За результатами аналізу наукових досліджень щодо визначення 

зазначених понять виявлено, що існують різноманітні тлумачення сутності 

понять «якість підготовки фахівця» і «якість фахівця».  

Безпосередньо поняття «якість» у загальному розумінні є 

«…філософською категорією, яка виявляє невідривну від об’єкта буття його 

істотну визначеність, завдяки якій він є саме тим, а не іншим об’єктом. 

Якість відображає стійке співвідношення складових об’єкта, яке 

характеризує його специфіку, що надає можливість відрізняти один об’єкт 

від іншого» [153, с. 253].    

На думку І. Аннєнкової, доцільно спиратися на весь спектр значень 

самої категорії «якість» стосовно до людської діяльності. Науковець 

розглядає поняття «якість»: 1) як характеристику реального стану діяльності, 

що має своєрідність і відрізняється певними ознаками; 2) як ступінь 

відповідності  встановленим нормативам і стандартам здійснення 

діяльності; 3) як міру задоволення потреб тих, хто прямо або опосередковано 

зацікавлений у результатах цієї діяльності [3, с. 101]. 

Поняття «якість підготовки майбутніх фахівців» не має чіткого 

визначення, оскільки науковці виокремлюють у змісті цього питання ознаки, 

специфічні для своєї галузі знань, що ускладнює вироблення загальних 

підходів до його визначення і сутності, і адекватних критеріїв оцінювання. 

Як зазначає науковець, «якість об’єкта виявляється в сукупності його 

властивостей і не складається з властивостей, а володіє ними, оскільки кожен 

об’єкт знаходиться в дуже великому, практично нескінченному числі зв’язків 

з іншими речами, то він має настільки ж велике число властивостей» [131, 

с. 206]. Ураховуючи думку вітчизняного науковця, ми вважаємо, що 

невід’ємною рисою поняття «якість» є поняття «підготовка майбутніх 

фахівців», яке є сутнісним для якості, оскільки  немає якості без фактично й 

самої підготовки майбутніх фахівців. Тому, задля покращення якості 

підготовки майбутніх фахівців, необхідно покращити властивості, які 
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притаманні сутності самої підготовки майбутніх фахівців. 

Спираючись на вищезазначене, під «якістю фахівця» розуміють 

сукупність його властивостей, які дозволяють кваліфіковано і своєчасно 

виконувати професійну роботу відповідно до паспорта спеціальності, 

займати активну громадянську позицію, постійно підвищувати свою 

кваліфікацію, а за необхідністю своєчасно змінювати професію. Натомість 

поняття «якість підготовки фахівця» передбачає сукупність суттєвих 

властивостей та характеристик фахівця, рівень яких формується в процесі 

здійснення освітньої діяльності [72, с. 122 – 123]. 

Безперечно, поняття «якість підготовки фахівців» тісно пов’язано із 

поняттям «якість освіти», яке є ширшим за ключове поняття нашого 

дослідження. Загальнонаукове поняття якості освіти є достатньо широким, 

оскільки охоплює якість навчання, виховання та розвитку особистості як 

результат освітньої діяльності. 

Науковці визначають (Н.Волкова) «якість освіти» у двох сутностях, у 

широкому розумінні, вважають результатом і процесом освітньої системи, 

що складається з мети, умов, стандартів, здатних задовольняти споживачів, їх 

постійно зростаючі вимоги та актуальні потреби суспільства [28, с. 101]. 

Очевидно, що якість підготовки майбутніх фахівців також залежить від 

постійно зростаючих вимог та актуальних потреб суспільства, тому ми 

можемо стверджувати, що це поняття є динамічною категорією, яка потребує 

оновлення й постійного моніторингу.   

Ми погоджуємося із думкою Р. Кубанова, який поділяє розвиток якості 

професійної освіти за такими напрямами: упровадження інноваційної моделі 

розвитку ЗВО; розробка нового бачення моделі фахівця-економіста; розробка 

нових освітніх стандартів і освітніх програм; визначення інноваційної 

політики в галузі професійної освіти, що полягає в розробці нових принципів 

функціонування й розвитку системи підготовки економічних кадрів, 
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концепції підготовки фахівців у ЗВО і програми розвитку університету [88, с. 

28]. 

У загальнонауковому контексті вітчизняний науковець  Л. Петриченко 

визначила, що якicть вищoї ocвiти є бaгaтoвимipним пoняттям, якe oxoплює 

вci cтopoни дiяльнocтi вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду: навчально-методичну, 

науково-дослідницьку, підготовку й підвищення кваліфікації науково-

педагогічних кадрів, розвиток матеріально-технічної бази, інших ресурсів, 

формування контингенту студентів тощо. У такому контексті якicть вищoї 

пeдaгoгiчнoї ocвiти визначено як збaлaнcoвaну єднicть якocтi умoв, 

ocвiтньoгo пpoцecу та peзультaту, вiдпoвiднicть ocвiтньoї cиcтeми меті, 

пoтpeбaм i coцiaльним нopмaм (cтaндapтaм) ocвiти [113, с. 86]. Очевидно, що 

поняття якості – багатоаспекте, яке вимагає розробки стандартів, що 

полягають в основі критеріїв визначення якості.   

Аналогічної думки дотримується І. Аннєнкова, яка пов’язує поняття 

«якість» з  поняттям «діяльності», що дозволяє уточнити сутність і зміст 

оцінки реальної якості самої категорії «якість» стосовно до людської 

діяльності. Науковець пропонує розглядати якість: по-перше, як 

характеристику реального стану діяльності, що має своєрідність і 

відрізняється певними ознаками; по-друге, як ступінь відповідності  

встановленим нормативам і стандартам здійснення діяльності; по-третє, як 

міру задоволення потреб тих, хто прямо або опосередковано зацікавлений у 

результатах цієї діяльності [5, с. 101]. Звідси витікає, що для оцінки якості 

діяльності, у нашому випадку – управління підготовкою майбутніх фахівців, 

необхідно: по-перше, установити стандарти підготовки фахівців; по-друге, 

визначити співвідповідність специфіки управління нормативним 

документам; по-третє, виявити, наскільки управління якістю підготовки 

майбутнього фахівця відповідає очікуванням і потребам суспільства, 

роботодавцям, а також своїм власним потребам і можливостям. 
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О. Алфьорова пропонує таке тлумачення поняття: під якістю вищої 

освіти розуміється рівень отриманих особою знань, умінь та професійних 

навичок відповідно до мети, накресленої університетом. Результатом є якісна 

і кількісна оцінка досягнутого рівня відповідних освітньо-професійних 

характеристик фахівця. 

В основі об’єктивної оцінки якості вищої освіти науковець пропонує  

дотримуватися певних принципів, а саме: 

– відповідність до єдиних освітніх стандартів згідно з міжнародним 

рівнем; 

– дотримання єдиної системи критеріїв оцінювання компетентностей та 

компетенцій випускників вишів; 

– вимірність усіх показників на кількісному рівні для уникнення 

суб’єктивності в оцінках; 

– оцінювання показників у динаміці, що дозволяє отримати об’єктивну 

картину підготовчого рівня; 

– удосконалення та адаптація методів тестування як об’єктивних 

методів діагностики рівня знань; 

– виконання єдиної інформаційної системи, що забезпечує відкритість 

та доступність до інформації щодо рівня освіти як для абітурієнтів, так і для 

роботодавців; 

– наявність єдиної системи якості підготовки для всіх ЗВО [5, с. 4].  

Значущим для нашого дослідження є наукова робота О. Калініної, яка 

дослідила і визначила поняття якості вищої освіти в американському 

науковому дискурсі як задоволення потреб споживачів освітніх послуг; як 

відповідність діяльності ЗВО сформульованій меті та досягнення 

поставлених цілей; як безперервний процес трансформації учасників 

освітнього процесу або навчальні досягнення студентів; підзвітність ЗВО 

державі та суспільству стосовно результатів своєї діяльності; у контексті 

інституціональних ресурсів (кадрових, інтелектуальних, фізичних, 
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фінансових) та репутації ЗВО. Особистісний погляд на трактування 

зазначеного поняття науковець надає як соціальний, ресурсний, 

репутаційний, динамічний, процесуальний, результативний та 

багатопараметричний підходи до трактування якості вищої освіти [65, с. 183–

184]. 

Світові тенденції розвитку якості професійної підготовки, як зазначає 

Н. Панасюк, спрямовані на розвиток академічної мобільності, підтримку 

дистанційної підготовки, створення єдиної кваліфікаційної системи, 

моніторинг якості. Очевидно, реалізація ідеї єдиного Європейського 

освітнього простору сприяє реалізації індивідуалізації та підвищення 

гнучкості та якості професійної підготовки. Науковець вважає, що орієнтація 

сучасного фахівця на потреби економіки має на меті побудову механізмів 

взаємодії роботодавців і системи професійної підготовки. Вирішення такого 

завдання потребує роботи у двох напрямах: з боку роботодавців – 

формулювання і розміщення замовлення, супроводжуване створенням 

механізмів професійного контролю якості, з боку системи підготовки – 

гнучке підстроювання змісту й технологій під цей запит і підвищення власної 

інвестиційної привабливості [111, с. 168]. 

Підготовка фахівців має розкриватися через низку таких складових, як: 

1) знання та навички, які містять рівень володіння кваліфікаційними 

характеристиками та передбачають набуту сукупність у межах  підготовки 

фахівця; 

2) компетентність професійного характеру, що має на  меті 

комбінацію достатніх знань у межах проблем конкретного виробництва; 

3) практична реалізація всіх отриманих знань у професійній 

діяльності за стандартами; 

4) компетентність та розвиток здобутих навичок; 

5) адаптивність у її проявах (як соціальна, так і професійна). 
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Аналіз поглядів науковців щодо ключового поняття дослідження 

свідчить, що найбільш поширеною є думка про те, що якість професійної 

підготовки повинна відповідати певній нормі, стандарту. Іншими словами, 

якість визначає корисність, цінність об’єктів, їх здатність задовольнити певні 

потреби або реалізувати певну мету, норми, тобто виражає адекватність 

вимогам, потребам, нормам. Слід зазначити, що поняття норми не є 

абсолютним, незмінним, фіксованим, оскільки норми зазнають постійних 

змін, набувають нових якостей тощо. Отже, категорія «якість підготовки 

майбутніх фахівців» – мобільне  поняття, і змінюється залежно від певних 

умов, вимог суспільства.  

Отже, ми розуміємо поняття «якість підготовки майбутнього фахівця» 

як об’єктивно існуючу сукупність властивостей і компетентностей 

випускника, які визначають його як фахівця певної професії, відрізняє його 

від інших фахівців та значною мірою забезпечує його успішну професійну 

діяльність у конкурентному світі; ступінь відповідності рівня підготовки 

професійним вимогам, що висуваються до нього як до майбутнього фахівця; 

результативність діяльності конкретного освітнього закладу вищої освіти; 

відповідність професійної орієнтації фахівця і його компетентностей 

певним стандартам. 

Наступним ключовим поняттям нашого дослідження є поняття 

«управляння якістю», тому узагальнимо різні трактування науковців щодо 

його сутності. У загальнонауковому розумінні поняття «управління» є 

елементом чи функцією організованих систем різного походження, що 

забезпечує збереження їх певних структур, підтримкою режиму діяльності, 

реалізацією програми, мети діяльності [153, с. 705].  

У процесі визначення сутності терміна «управління якістю» В. Сороко 

пропонує розглядати зазначене поняття у двох аспектах: 1) як один із 

напрямів управлінської діяльності, що здійснюється в межах системи 

управління організацією та охоплює всі стадії життєвого циклу продукції, за 
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таких умов він відповідає за своїм змістом термінові «менеджмент якості»; і 

2) як один із аспектів загального управління якістю, коли акцент робиться 

саме на оперативний рівень управління якістю, тобто діяльність, яка 

здійснюється в рамках операційної системи та яку спрямовано на запобігання 

виникненню дефектів за допомогою засобів та інструментів контролю [138, с. 

12].  Для нашого дослідження актуальним є друге визначення, оскільки саме 

оперативний рівень управління якістю, тобто діяльність, ми будемо 

розглядати в нашій науковій роботі.  

Проте, у вітчизняній системі підготовки фахівців  існує низка проблем, 

на які вказує Н. Панасюк, а саме: вітчизняна освіта не повною мірою 

відповідає вимогам формування моделі особистості громадянського 

суспільства, демократизації, відкритості та прозорості. Формат навчально-

виховного процесу через певні системні труднощі не зорієнтований на 

різнобічний розвиток особистості, задоволення її потреб, забезпечення 

запитів суспільства та ринку праці конкурентоспроможними компетентними 

та відповідальними фахівцями. Роботодавці переважно не беруть участі у 

формуванні змісту підготовки та забезпечення якісної професійно-практичної 

підготовки молоді. Відсутні постійний моніторинг якості підготовки на всіх 

рівнях за участю студентів, батьків, представників громадських організацій, 

рейтингове оцінювання діяльності навчальних закладів і їх оприлюднення 

[111, с. 169].  

З позицій Європейських стандартів і рекомендації щодо зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти визначають використання внутрішнього 

забезпечення якості. Важливо, щоб власна внутрішня політика та процедури 

закладів уважно оцінювалися в ході зовнішніх процедур для того, щоб 

визначити, наскільки ці стандарти дотримуються [35, с. 40].  Відповідно, 

якщо заклади вищої освіти спроможні продемонструвати ефективність своїх 

власних процесів внутрішнього забезпечення якості, при цьому ці процеси 
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належним чином забезпечують якість і стандарти, тоді зовнішні процеси 

можуть бути менш інтенсивними. 

Таким чином, відповідно до теми дослідження вважаємо за необхідне 

розглянути дефініції таких понять, як: «управління якістю» (табл.1.1), 

«управління якістю підготовки» та визначити сутність поняття «управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю». 

Таблиця 1.1 

Систематизація дефініцій  понять «управління якістю» , 

«управління якістю підготовки» та визначення сутності поняття 

«управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю» 

ПІБ науковців   Дефініція «управління якістю» 

В. Вікторов [23] якість потрібно проєктувати і планувати, оскільки поняття якості знань 

пов’язане з розробкою довгострокового вектора діяльності освітньої 

установи, продуманої організації навчального процесу підготовки 

майбутніх фахівців 

Л. Петриченко 

[113] 

упpaвлiння якicтю ocвiти у вищиx пeдaгoгiчниx нaвчaльниx зaклaдax як 

розробку й реалізацію cиcтeми зaxoдiв, якi дoзвoляють eфeктивнo 

нaдaвaти ocвiтнi пocлуги тaкoї якocтi, якa зaбeзпeчує вiдпoвiднicть 

peзультaту вимoгaм зaмoвникa забезпечуючи пpoєктувaння, дocягнeння 

й підтримку якocтi ocвiтньoгo пpoцecу, йoгo peaлiзaцiї та peзультaтiв 

А. Харківська 

[154] 

система управління якістю професійної підготовки майбутнього 

фахівця як компетентного  має бути спроєктована й реалізована як 

відкрита система, що готова до подальшого вдосконалення 

І. Аннєнкова [5] як управлінський моніторинг якості, який є інформаційною системою, 

що постійно оновлюється на основі безперервного (циклічного) 

відстеження стану й динаміки змін якості професійної діяльності 

(підготовки) 

О. Калініна [65]  як сукупність дій, що регулярно здійснюються на рівні системи вищої 

освіти або ЗВО, спрямованих на забезпечення якості вищої освіти й 

поліпшення якості в цілому. Управління якістю містить механізми 

планування якості, контролю якості, забезпечення й поліпшення якості 
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Ми погоджуємося з думкою А. Харківської, що система управління 

якістю професійної підготовки майбутнього фахівця, як компетентного 

фахівця, має бути спроєктована й реалізована як відкрита система, що готова 

до подальшого вдосконалення. Основою такої системи має стати орієнтація 

на динамічно мінливу дійсність, на постійний і безперервний розвиток [155, 

с. 136]. 

Тотожне поняття «управління якістю вищої освіти» пропонує 

О. Калініна, яка визначає його як сукупність дій, що регулярно здійснюються 

на рівні системи вищої освіти або ЗВО, спрямованих на забезпечення якості 

вищої освіти й поліпшення якості в цілому. Управління якістю містить 

механізми планування якості, контролю якості, забезпечення й поліпшення 

якості [65, с. 185]. 

Інший підхід до трактування зазначеного поняття надає вітчизняний 

науковець І. Аннєнкова, яка розглядає управління якістю професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти через 

управлінський моніторинг якості, який є інформаційною системою, що 

постійно оновлюється на основі безперервного (циклічного) відстеження 

стану й динаміки змін якості професійної діяльності викладачів [5, с. 102]. З 

позицій нашого дослідження моніторинг є невід’ємною складовою процесу 

управління якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, оскільки саме моніторинг є одним з механізмів 

управління якістю.  

 На основі наведених визначень понять «якість фахівця», «якicть вищoї 

ocвiти», «якість підготовки», «управління якістю», «управління якістю 

підготовки» ми дійшли висновку, що «управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців» – це cиcтeма зaxoдiв, якi дoзвoляють eфeктивнo 

нaдaвaти ocвiтнi пocлуги тaкoї якocтi, якa дозволяє спостерігати й 

коригувати взаємодію викладача й студента в організації й здійсненні 

освітнього процесу, і зaбeзпeчує вiдпoвiднicть peзультaту вимогам 
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національних стандартів, дocягнeння й підтримку якocтi ocвiтньoгo 

пpoцecу.  

Головною умовою управління якістю підготовки майбутніх фахівців є 

системність організації цього процесу, тобто система не може бути 

ефективною тільки за рахунок кількох співробітників, тобто усі викладачі, 

усі кафедри та інші підрозділи університету повинні виконувати роботу 

згідно зі стандартним процесом і роботу з удосконалення якості підготовки 

майбутніх фахівців. 

 

1.2. Професійні стандарти як основа якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

 

Зростання мобільності трудових ресурсів й незворотна інтеграція 

України у світову спільноту стають серйозними викликами для сучасної 

освіти у внутрішньому й зовнішньому вимірах. Комерційна діяльність 

глобалізується, руйнуючи кордони, посилюючи конкуренцію на ринку праці, 

акселеруючи вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Вищезазначене створює роботодавцям та органам влади певні труднощі, 

пов’язані з реалізацією процедури формального підтверджування та визнання 

кваліфікації/диплома про вищу освіту працівників, які вони отримали за 

кордоном. Наявність об’єктивного механізму оцінки рівня кваліфікації 

випускників вищої професійної школи набуває особливої актуальності для 

роботодавців і держави як в Україні, так і у світі. 

У цьому зв’язку з’являється необхідність модернізації і уніфікації 

(стандартизації) кваліфікаційних вимог, зокрема до професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, які ще недавно були 

орієнтовані на внутрішній ринок праці й містилися у переліку в єдиному 

тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій (ЄТКД). Тому 

розробка професійних стандартів як основи для контролю і забезпечення 
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якості професійної вищої освіти, зокрема й у фінансово-економічній сфері, в 

Україні виникнула як нагальна потреба, яка відповідає суспільним, 

економічним та технічним перетворенням і спрямована на подолання 

розриву між рівнем фахової підготовки працівників в Україні й за кордоном.  

Проблема обґрунтування актуальності розробки та впровадження 

професійних стандартів і дослідження їх змісту висвітлюється у наукових 

працях таких дослідників, як: Б. Бєлков [12], Н. Машукова [97] (дослідження 

сутності та спрямування професійних стандартів); О. Левченко [91], 

С. Ніколаєва, С. Шебека [101] (теорія і практика розробки внутрішніх 

корпоративних стандартів розвитку кадрів); О. Ткачук [147] (вивчення 

світового досвіду стандартизації підготовки й розвитку кадрів). 

Професійний стандарт – це нормативний документ, який спільно 

розроблений роботодавцями, надавачами освітніх послуг і представниками 

державних органів у сфері освітньої політики, і як визначено в Законі 

України «Про вищу освіту» (Редакція від 19.01.2019) – «це затверджені в 

установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що 

слугують основою для формування професійних кваліфікацій» [121], тобто 

закладає принципи й напрями для розроблення прикладної складової 

освітнього стандарту з відповідної спеціальності. 

Алгоритм розробки професійних стандартів базується на комплексному 

аналізі: по-перше, бізнес- чи технологічних процесів, які відбуваються у 

компанії чи на підприємстві, по-друге, посадових функцій працівника і 

спрямований на визначення необхідних працівнику компетентностей і 

компетенцій, якими він/вона повинні володіти.  

Зобразимо такий алгоритм графічно, відповідно до Постанови КМУ 

«Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних 

стандартів», ғ 373-2017-п, від 31.05.2017 року [123]. 
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Рис. 1.2.1. Алгоритм розроблення та затвердження професійних 

стандартів 

 

До поданої ілюстрацію додаємо, що Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти використовує професійний стандарт як 

основу для затвердження стандартів вищої освіти для спеціальностей за 

галузями знань, моніторингу, контролю та аудиту якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців, у нашому випадку – фінансово-економічних 

спеціальностей. 

Зважаючи на той факт, що акцент у питанні розробки й упровадження 

професійних стандартів робиться на міжнародному контексті та їх 

білатеральній природі, для нашого дослідження важливо розглянути і 

проаналізувати світовий довід розробки професійних стандартів з огляду на 

їх важливість для забезпечення якості фахової підготовки майбутніх 

фахівців, зокрема й фахівців фінансово-економічного профілю. 

Досліджуючи теоретичні та практичні напрацювання Західної Європи, 

США й Канади в цьому напрямі, ми з’ясували, що поштовхом для 
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впровадження професійних стандартів у вищу професійну освіту стала криза 

університетської освіти, яка склалася наприкінці 80-х років [189; 194; 192].  

Професійна освіта того часу була занадто академізованою і відставала 

від запитів бізнесу. Тому, уведення професійних стандартів мало на меті 

наблизити освіту до соціально-економічних реалій країни через залучення у 

процес підготовки майбутніх фахівців і моніторингу якості підготовки, й 

оцінювання рівня кваліфікації випускників вищої професійної школи 

роботодавців, і професійні товариства.  

Розробка професійних стандартів у Європі, США та Канаді 

враховувала принципи загальної філософії якості кінцевого продукту, 

процесу чи послуги, а саме: зрозумілості, відкритості та прозорості для усіх 

стейкхолдерів системи професійної підготовки (1) критеріїв оцінювання 

якості підготовки випускника вищої школи певної спеціальності (Дублінські 

дескриптори), у яких пропонується визначати якість підготовки 

(кваліфікація) майбутнього фахівця за такими параметрами: «знання та 

розуміння, застосування знань та розумінь, формулювання суджень, 

комунікативні навички, здатність до самостійного навчання» [132]; (2) 

внутрішніх процесів навчального середовища у вищій школі, що реалізується 

через запровадження кредитно-залікової системи; (3) розробка освітніх 

програм, сертифікація яких здійснюється через інструменти акредитації 

освітніх програм. 

Зазначимо, що нормативний статус професійних стандартів 

відрізняється у досліджених нами країнах. У Великобританії, Данії і США 

професійні стандарти є документом державного рівня, який у обов’язковому 

порядку використовують навчальні інститути та структури соціальних 

партнерів для розробки галузевих стандартів. У Німеччині, Франції, 

Нідерландах професійні стандарти складають цілепокладальну основу 

програм професійної освіти. 
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Розглянемо окремі формати залучення стейкхолдерів системи освіти у 

процес розробки професійних стандартів у різних країнах Європи, США й 

Канади (табл. 1.2.1).  

Таблиця 1.2.1 

Залучення стейкхолдерів системи освіти у процес формування 

професійних стандартів у країнах Європи, США й  Канади  

[3; 6; 7; 8; модифіковано] 

Країна Стейкхолдери системи освіти Завдання 

1 2 3 

Великобританія Галузеві ради з навичок.  

Агентства з кваліфікації, освітніх 

програми та якості. 

Шотландське кваліфікаційне агентство.   

Агентства Уельса з кваліфікацій, 

освітніх програм.   

Ради Північної Ірландії з навчальних 

програм, іспитів та оцінювання.   

Агентства з розвитку галузевих 

кваліфікацій.  

Шість представників роботодавців. 

Розроблення і впровадження 

всеохоплювальної системи 

професійної кваліфікації в 

Англії, Уельсі та Північній 

Ірландії; створення єдиної 

системи кваліфікаційних рівнів 

відповідно до потреб 

роботодавців з різних сфер 

бізнесу. 

Німеччина Галузеві організації роботодавців.  

Компетентні організації: торгово-

промислові палати, галузеві палати. 

Земельні комітети з професійного 

навчання.  

Федеральний інститут професійної 

освіти. 

Визначення рамок та напрямів 

таких досліджень, розробка 

процедур планування в галузі 

професійної освіти та 

встановлення професійних 

стандартів. 

Франція 21 Консультативна професійна комісія з 

основних секторів економіки. 

Постійна комісія національної ради з 

управління професійним навчанням.  

Бюро партнерів зі сферою праці та 

консультативними професійними 

комісіями при Міністерстві освіти і 

науки. 

Допомога у підтримці 

кваліфікацій відповідно до 

потреб ринку праці. 

Данія Національні галузеві комітети.  

Консультативна рада з професійної 

освіти.  

Національна рада з питань навчання (50 

галузевих комітетів). 

Опис професійної діяльності та 

компетенцій, характерних для 

«власника» певної кваліфікації. 

Несистематичний опис професії, 

а опис завдань, галузей знань і 

навичок у подальшій розробці 

навчального плану. 

Нідерланди 22 національні організації з професійної 

освіти та навчання за участю 

представників промисловості та бізнесу, 

конфедерації профспілок Нідерландів, 

заклади освіти. 

Опис компетенції у термінах 

знань, умінь і ставлень, 

сформульовані як результати 

навчання. 

 

Фінляндія Міністерство освіти. 

Соціальні партнери. 

Оскільки кваліфікації в системі 

професійної освіти та навчання  
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Продовження табл. 1.2.1 

1 2 3 

 Національні галузеві комітети.  

Консультативні й наглядові ради. 

тут спрямовані на великі 

професійні поля, де спеціалізація 

студентів реалізується 

поступово, у ході виконання 

освітніх програм, описати 

професії, які не мають характеру 

кваліфікаційних стандартів 

(тобто узгоджених норм і 

нормативів, включених або 

згаданих у кваліфікаціях). 

Польща Міністерство науки і вищої освіти. 

Міністерство праці та соціальної 

політики. 

Рада програм навчання.  

Вирішення питань класифікації 

професій і спеціалізації та 

ведення бази даних щодо 

кваліфікаційних стандартів. 

США Національна Рада з професійних 

стандартів.  

Формування вимог до освітніх 

стандартів. 

Канада Федеральний уряд. 

Соціальні організації. 

Представники бізнесу, освіти та 

профспілок. 

Забезпечення відповідності 

професійної підготовки   

вимогам виробництва, 

професійне зростання, 

покращення якості професійної 

підготовки,  

визнання присвоєних 

кваліфікацій по всій території 

країни. 

 

Проаналізувавши професійні стандарти у вищезгаданих країнах, ми 

умовно виокремили їх у три групи, з огляду на їх форму й зміст: перша група 

– спрямована на реалізацію статистичного моніторингу ринку праці. Ця 

група стандартів застосовується у країнах зі складними класифікаціями 

професій, наприклад Каталог вакансій та оперативних угод у Франції 

(Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) (ROME), для якого 

характерним є комплексність; друга група – спрямована на моніторинг і 

оцінювання професійної продуктивності як у реальній професійній 

діяльності, так і в змісті професійної освіти. До прикладу цієї групи 

професійних стандартів можна віднести Національні професійні стандарти 

Великобританії, які слугують еталоном для розробки не лише 

кваліфікаційних вимог та навчальних програм, а й для управління людськими 

ресурсами у комерційному секторі економіки і для оцінки потреб персоналу 

в навчанні; третя група – описує професійне портфоліо, яке є еталоном 
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певної кваліфікації. Професійні стандарти цієї групи розробляються в 

комплексі з освітніми стандартами чи слугують основою для розробки 

освітніх стандартів та стандартів оцінювання у закладах вищої професійної 

освіти. 

Зважаючи на ці відмінності, ми виявили, у яких саме країнах 

європейського регіону ці групи професійних стандартів знаходять 

найповніше застосування (табл. 1.2.2) [125]. 

Таблиця 1.2.2 

Розподіл груп професійних стандартів за країнами європейського 

регіону  

 

Перша група – 

класифікація 

основних професій 

Друга група – 

критерій для 

оцінювання 

професійної 

активності  

Третя група – 

професійний профіль, 

об’єднаний із 

кваліфікацією 

Відсутні професійні 

стандарти 

 

Франція  

(référentiel   

métier)  

Греція (у  

процесі   

підготовки)  

Румунія  

Словенія  

Швейцарія  

(Tӓtigkeitsprofil) 

 

Бельгія (CVET:  

beroeps–

competentieprofiel)  

Литва  

Мальта (заплановано)  

Польща  

Великобританія 

Австрія  

Бельгія (profil de  

qualification)  

Естонія  

Франція (référentiel  

d’activité)  

Угорщина  

Італія  

Латвія  

Люксембург  

Нідерланди  

Португалія  

Іспанія  

Швейцарія  

(Qualifikationsprofil)  

Туреччина 

(розроблено на  

базі проєкту) 

Болгарія  

Кіпр  

Чехія  

Данія  

Фінляндія  

Німеччина  

Ісландія  

Ірландія  

Ліхтенштейн  

Норвегія  

Словаччина 

Швеція 

 

Таким чином, порівняльний аналіз професійних стандартів, які 

використовуються у європейському регіоні, підводить до висновку, що 

термін «професійний стандарт» використовується у різному значенні й 

відображає розбіжні  форми,  зміст  і  функції.   
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Щодо України, то держава здійснює певні кроки стосовно введення 

професійних стандартів у правове поле й гармонізувати українську та 

європейську системи рівнів кваліфікацій. Cтаном на початок 2017 року, 

згідно з «Порядком розроблення, затвердження та перегляду професійних 

стандартів» Федерацією роботодавців України (ФРУ) розроблено й 

затверджено більш ніж 50 професійних стандартів [109]. Створено 

Національне агентство кваліфікацій (2018 рік), завданням якого є «реалізація 

державної політики у сфері кваліфікацій, розробка професійних стандартів, 

формування законодавчої основи для роботи кваліфікаційних центрів, 

прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях тощо» [141].  

Так, розроблені в такий спосіб професійні стандарти унормовують 

взаємодію ринку праці та освіту й задовольняють очікування усіх 

стейкхолдерів системи освіти: держави, роботодавців, освітньої інституції, 

студентів і працівників [125], а саме: держава отримує можливість 

формувати і провадити політику у сфері зайнятості й інструменти для 

регулювання ринку праці;  роботодавцям стандарти спрощують порядок 

прийому працівника на роботу, систему встановлення оплати праці й 

додаткових фінансових винагород, планування кар’єрного розвитку та 

навчання працівника; освітня інституція може використовувати стандарти 

як метод «еталонного тестування» якості отриманої професійної підготовки, 

визначити ринкову привабливість та цінність розроблених програм навчання; 

студентам стандарти забезпечують розуміння того, якому професійному 

портфоліо вони мають відповідати, щоб бути конкурентними на ринку праці; 

працівники отримують орієнтири для планування ними професійного 

саморозвитку, щоб скористатися можливостями горизонтальної та 

вертикальної трудової мобільності. Отже, професійні стандарти окреслюють 

вимоги до змісту фахової діяльності працівника, до рівня його/її кваліфікації 

й до якості професійної освіти та навчання, які повинні забезпечити 
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відповідність майбутнього працівника цій кваліфікації у межах визначеного 

виду діяльності.  

Узагальнюючи проаналізоване вище, надалі в нашому дослідженні під 

професійним стандартом будемо розуміти «багатофункціональний і 

полівекторний  нормативний документ, що включає як опис посадових 

функцій для різних кваліфікаційних рівнів і професій, так і перелік вимог до їх 

якісного забезпечення (володіння компетентностями й компетенціями), 

включно з оцінкою ступеня нестандартності виконуваних фахівцем 

функцій».  

Професійний стандарт містить мінімальні обов’язкові вимірювані та 

оцінювальні вимоги, що мають рамковий характер і допускають уточнення та 

ситуативні доповнення [122].  

Виходячи з останнього, професійні стандарти закладають основу для 

розробки принципів і стандартів професійної освіти, компетентнісно-

орієнтованих навчальних і модульних програм; механізмів забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема й фінансово-

економічного профілю, якості неформальної фахової підготовки; 

галузевих/корпоративних стандартів; посадових інструкцій. Окрім цього, 

упровадження системи професійних стандартів забезпечує низку переваг, 

таких як: однозначне розуміння рівнів кваліфікації для ринку праці (є 

конкретний зміст та інструменти для перевірки результатів і якості 

навчання); зниження вартості навчання; скорочення термінів навчання 

(гнучкість у розробці й реалізації освітніх програм); співставність 

кваліфікацій, отриманих в Україні з тими, що отримані у ЄС/світі [125]. 

Завершуючи, професійні стандарти дозволяють реалізувати таке: 

а) установлювати та підтримувати єдині вимоги до якості фахової діяльності 

в межах визначеної спеціальності (фінансово-економічної також); 

б) узгоджувати та уніфікувати найменування видів трудової зайнятості та 

посад у межах певної професійної діяльності; в) виявляти нові види трудової 
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діяльності та зміни у змісті та організації праці; г) прозоро і зрозуміло 

здійснювати сертифікацію/атестацію працівників. І, оскільки наразі 

роботодавцю складно визначити рівень компетентності випускника вищої 

професійної школи, він/вона (роботодавець) покладають великі надії на 

сертифікацію, базовану на актуальних професійних стандартах, і проведену 

незалежними регіональними та галузевими комісіями з представників 

держави та бізнесу (представників фінансово-економічного сектора). 

 

 

1.3. Сучасні підходи до забезпечення управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

 

Протягом останніх десятиліть стурбованість суспільства з приводу 

якості освітніх послуг, які надаються у закладах вищої освіти, і фінансово-

економічного профілю зокрема, та їх (послуг) невідповідність запитам 

ринкової економіки значно зросла, що привело до, по-перше, появи 

інструментів вимірювання якості, зокрема таких, як: показники ефективності, 

акредитація (інституційна та програмна) закладу вищої освіти, рейтингова 

оцінка навчального закладу вищої освіти, й аудит якості, і, по-друге, до 

адаптування моделей оцінювання якості, які застосовуються у бізнес-секторі 

в системи та установи вищої освіти [199]. Останнє стало поштовхом до 

початку дебатів у академічній спільноті щодо доцільності та ефективності 

застосування принципів, методологій та інструментів управління якістю з 

бізнесу в секторі вищої освіти. Дискутуючи, опоненти висловлювалися про 

непридатність теорій менеджменту у випадку освіти аргументуючи тим, що 

вони не мають нічого спільного з «етосом вищої освіти», а прихильники 

надавали більш нюансові погляди на цю тему, стверджуючи, що хоча вищі 

навчальні заклади не є компаніями, деякі з основних принципів та 

інструментів управління якістю можуть бути застосовані керівниками та 
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управлінськими радами закладів вищої освіти, якщо вони відповідають 

академічній місії, цілям та стратегіям цих інституцій [200]. І хоча дебати 

поки що не завершилися жодними однозначними висновками, тим не менш, 

у зв’язку з підписанням Болонської декларації (2005) здається, що в Європі та 

в Україні створення системи забезпечення внутрішньої якості стало 

примусовим зобов’язанням, яке повинно реалізовуватися через Європейські 

стандарти й керівні принципи (ESG) [201]. Проте, окрім необхідності 

дотримання семи стандартів, визначених у першій частині Європейських 

стандартів, не окреслено ні способів, у які ця система повинна бути 

організована, ні як саме ця система має функціонувати. Тому кожному 

закладу вищої освіти доводиться визначати та експериментувати, 

упроваджуючи власну систему забезпечення якості відповідно до своєї місії, 

цілей та інституційної культури; згідно з ініціативами, розпорядженнями й 

рекомендаціями Міністерства освіти України, законами в галузі вищої освіти. 

Окрім цього, діяльність закладів вищої освіти, орієнтована на запити та 

вимоги ринку праці, створює виклики та стимулює керівників вітчизняних 

закладів на створення систем управління та на впровадження заходів, 

спрямованих на підвищення якості надання ними освітніх послуг студентам, 

зокрема й фінансово-економічного профілю, та на підвищення власної 

конкурентоспроможності через створення конкурентного середовища в 

середині закладу освіти, через заохочення кафедр і науково-педагогічних 

працівників до якісної та результативної роботи. 

Огляд сучасних тенденцій у впровадженні системи забезпечення якості 

у вищій школі представлено в працях таких зарубіжних учених, як: 

А. Амарал (А. Amaral) [178], Р. Бернбаун (R.Birnbaum) [181], 

Х. Пратасавіцкая (Н. Pratasavitskaya) [199], М. Роса (М. Rosa) [200], 

Б. Стенсакер (B. Stensaker) [199], Т. Таппер (T. Tapper) та О. Філіппакоу 

(O. Filippakou) [203] та ін. Окремі підходи (моделі) до забезпечення 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців у вищій школі висвітлено у 
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студіюваннях таких зарубіжних науковців, як: С.Асан  (S.Asan) [180], 

Р. Бернбаун  (R. Birnbaum) [181], Дж. Десхотелс (J. Deshotels) [187], 

Г. Кампателлі (G. Campatelli, ), А. Менегін (A. Meneghin, ) та П. Сітті (P. Citti) 

[183], М. Таніас . (M. Tanyas) [180], Дж. Уільямс (G. Williams, ) [206] та ін.  

Серед вітчизняних учених проблему впровадження системи 

оцінювання якості освіти у вищій школі вивчали Л. Гут [117], 

С. Домбровська [40], А. Зінкін [28], А. Загородній [45], В. Полянко [117], 

М. Терованесов [146], І. Распотнюк [128], В. Сафонова [131], А. Чміль [164], 

Р. Шуляр, Н. Шуляр [172], Є. Ященко [177], Я. Яхнін [176] та ін. Якість та 

зміст підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

Україні стали предметом дослідження А. Загородньої [46], Т. Коваль [70], 

Т. Котенко, [78], Т. Поясок [118], В. Стрельнікова [142], О. Шевчук [167] та 

ін.  

Також зазначимо, що наразі Міністерство освіти і науки України 

здійснює політику щодо забезпечення якості вищої освіти, базуючись на 

визначених нормативах та вимогах щодо надання освітніх послуг у вищій 

школі. Проте, питання ефективності моніторингу якості освітніх послуг, 

ефективності й доречності застосування підходів до забезпечення управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців, зокрема й фінансово-економічного 

профілю, залишаються дискусійними й недостатньо дослідженими. У межах 

нашого наукового дослідження нас цікавить детально аспект організації і 

забезпечення внутрішнього забезпечення якості. Згідно з Європейськими 

стандартами й рекомендаціями (ESG) кожен заклад вищої освіти повинен 

виробити певну політику щодо забезпечення якості освіти, яка передбачає 

публічність і складає частину стратегічного менеджменту закладу вищої 

освіти.  

Європейські стандарти й рекомендації (ESG) ґрунтуються на таких 

чотирьох принципах забезпечення якості у Європейському просторі вищої 

освіти:  



 

54 
 

1) заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість 

вищої освіти, що надається;  

2) забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої освіти, 

закладів вищої освіти, програм і студентів;  

3) забезпечення якості сприяє розвитку культури якості;  

4) забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх 

інших стейкхолдерів та суспільства [200, с. 8].  

Згідно з Європейськими стандартами й рекомендаціями (ESG) щодо 

забезпечення якості розподіляються на три частини: 1) внутрішнє 

забезпечення якості; 2) зовнішнє забезпечення якості; 3) агентства 

забезпечення якості. Ураховуючи системний  підхід зазначимо, що всі три 

частини тісно взаємопов’язані за своєю сутністю і разом формують основу 

Європейської рамки забезпечення якості. Тобто всі складові розглядаються 

як єдина цілісна система, яка передбачає взаємне доповнення між собою і 

взаємозв’язок закладів вищої освіти, агентств і стейкхолдерів. Такий підхід 

підтримує: організацію системи забезпечення якості; факультети, кафедри та 

інші організаційні одиниці, а також керівництво закладу, окремих 

працівників і студентів у прийнятті на себе обов’язків щодо забезпечення 

якості; академічну доброчесність і свободу та застерігає проти академічного 

шахрайства (плагіату); запобігання нетолерантності будь-якого типу або 

дискримінації щодо студентів чи працівників; залучення зовнішніх 

стейкхолдерів до забезпечення якості [200, с. 10]. 

Вважається, що якість підготовки майбутніх фахівців у вищій школі 

реалізується через систему забезпечення управління якістю освітніх послуг 

та якість змісту освітніх програм. І наразі підходи до забезпечення 

управління якістю освіти й наукових досліджень у вітчизняних закладах 

вищої освіти, зокрема й фінансово-економічного профілю, ґрунтуються на 

використанні статистичної обробки формалізованих показників та 

досягнутих результатів.  
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Однією з тенденцій у цьому напрямі є використання підходів, в основу 

яких покладено концептуальні засади загального управління якістю (TQM), 

які вимагають наявності в закладу вищої освіти чітко сформульованої місії та 

стратегічних цілей, що є результатом аналізу потреб зовнішнього середовища 

– національного й міжнародного. Іншою тенденцією реалізації національної 

системи забезпечення якості, на думку О. Алфьорової, є ліцензування та 

акредитації, що проводяться департаментом з ліцензування та акредитації 

МОНУ через Державну акредитаційну комісію та мережу експертів. На 

національному рівні, забезпечення якості застосовується для вищої освіти в 

цілому і складається з зовнішнього та внутрішнього оцінювання та 

опублікування результатів [1, с. 3]. Процедура ліцензування враховує 

стандарт освітньої діяльності (ліцензійні умови), який визначається як 

сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу 

вищого навчального закладу й наукової установи, та стандарт вищої освіти, 

який є сукупністю вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 

межах спеціальності. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (2014) 

стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми, як: (1) 

обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти; (2) перелік компетентностей випускника; (3) нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання; (4) форми атестації здобувачів вищої освіти; (5) вимоги до 

наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; (6) 

вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Додаємо, що Згідно з Європейськими стандартами й рекомендаціями 

щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах 

(ENQA) 2006 р., було запропоновано складові стандарту внутрішнього 

забезпечення якості, що зазначено в таблиці 1.3.1  [ 139, с. 7].  
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Таблиця 1.3.1 

Відповідність змісту імплементації Європейського стандарту в 

Україні його принципам 

Складова Європейського 

стандарту внутрішнього 

забезпечення якості 

Зміст імплементації 

Європейського стандарту щодо 

забезпечення якості  

1) політика закладу і процедури 

забезпечення якості 
- процедури, які б забезпечували 

якість і стандарти їхніх навчальних 

програм та дипломів;  

- розробка і втілення стратегії 

постійного підвищення якості; 

- надання офіційного статусу 

стратегії, політики забезпечення 

якості освіти; 

2) затвердження, моніторинг і 

періодичний перегляд програм і 

дипломів 

- затвердження офіційного 

механізму, періодичного перегляду та 

моніторингу навчальних програм і 

дипломів; 

3) оцінювання студентів - послідовне використання 

оприлюднених критеріїв, правил і 

процедур оцінювання результатів 

навчання студентів; 

4) забезпечення якості 

викладацького складу 

- затвердження певних процедур і 

критеріїв, що засвідчують відповідну 

кваліфікацію і високий фаховий 

рівень  викладачів для здійснення 

своїх службових обов’язків; 

5) навчальні ресурси та 

підтримка студентів 

- наявність ресурсів, що 

забезпечують навчальний процес на 

достатньому рівні, відповідно до 

змісту навчальних програм, які 

пропонує заклад; 

6) інформаційні системи - наявність гарантій щодо 

використання відповідної інформації 

для ефективного управління 

навчальними програмами та іншою 

діяльністю;  
7) публічність інформації - регулярне оприлюднення 

об’єктивної інформації (кількісної, 

якісної)  про навчальні програми і 

кваліфікації, котрі вони пропонують.  
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На думку вітчизняного науковця Є. Хрикова, система забезпечення 

якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) 

може включати: стратегію (політику) та процедури забезпечення якості 

освіти; систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, зокрема й для самостійної роботи здобувачів освіти; створення в 

закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну 

та розумного пристосування [160]. 

Вивчаючи підходи до забезпечення управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців, і фінансово-економічного профілю, зокрема, які наразі 

впроваджуються в систему діяльності вищої школи на інституційному рівні, 

найбільш широковживаними є такі системи управління якістю, як: стандарт 

ISO 9001, модель ділової досконалості (EFQM Excellence Model) і система 

збалансованих показників (Balanced Scorecard). 

Висвітлимо більш конкретно, як ці підходи (моделі) управління якістю 

можуть бути використані для реалізації семи стандартів забезпечення якості, 

установлених у першій частині Європейських стандартів (ESG) у рамках 

вищих навчальних закладів, з метою забезпечення управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців, зокрема й  фінансово-економічного профілю, 

через аналіз критеріїв/індикаторів/вимог цих моделей, які відповідають 

кожному із зазначених стандартів.  

Cтандарт ISO 9001 є, імовірно, найбільш відомим із вищезгаданих 

підходів (моделей) до забезпечення управління якістю, оскільки цей стандарт 

установлює вимоги до впровадження системи управління якістю в 

організації, незалежно від її розмірів або виду діяльності, включаючи 

навчальні заклади, які готують майбутніх фахівців у сфері фінансово-

економічної діяльності. 
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Згідно з ISO (2015), система управління якістю є системою управління, 

яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо забезпечення якості. 

Стандарт ISO 9001:2015 установлює мінімальні вимоги до створення 

системи, яка організована з п’яти основних блоків:  

 система управління якістю; 

 відповідальність керівництва; 

 управління ресурсами;  

 реалізація продукту;  

 моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання [191].  

Навколо застосування цього стандарту до практики організації і 

управління якістю у закладах вищої освіти виникло багато критики, і саме 

через «занадто загальний підхід ISO до бачення «виробничого процесу» 

вищої освіти» [200], який передбачає високий рівень стандартизації процесів, 

що є не сумісним з природою закладу вищої освіти. Але ті заклади вищої 

освіти, які дійсно вирішили запровадити такі системи управління якістю, 

отримали низку переваг, таких як: (1) економічно ефективні методи 

підзвітності; (2) переорієнтацію основних процесів та видів діяльності на 

підвищення продуктивності й якості послуг; (3) більш повне враховування 

поглядів стейкхолдерів освітньої діяльності; (4) розширення використання 

інформації для цілей забезпечення якості й покращення умов 

міжкафедральної співпраці; (5) збільшення кількості абітурієнтів. З іншого 

боку, у критиці була логіка ще й тому, що застосування ISO 9001 у вищій 

освіті, у цілому, обмежувалося функціями підрозділів установ, і не 

поширювалося на їх основні функції, а саме: викладання і навчання. 

Аналізуючи, як реалізація ISO 9001 буде відповідати вимогам 

Європейських стандартів (ESG), ми з’ясували, що забезпечення вимоги щодо 

відповідальності керівництва (ISO) вирішить завдання впровадження 

політики та процедур забезпечення якості. У той час, затвердження, 

моніторинг та періодичний перегляд програм і оцінювання студентів 
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корелюється з блоком ISO щодо реалізації продукту. У межах реалізації 

вимог ISO щодо управління ресурсами розглядаються питання забезпечення 

якості викладацького складу та навчальних ресурсів та стандартів 

підтримки студентів. І, нарешті, вимоги, викладені у блоці «Моніторинг, 

вимірювання, аналізування та оцінювання», дозволяють упроваджувати 

стандарти ESG щодо інформаційних систем та стандартів відкритого 

доступу до інформації (публічності інформації). Знову наголосимо, що ідея, 

яка міститься в основі стандарту ISO 9001, полягає в необхідності постійного 

вдосконалення системи управління якістю організації, що базується на 

застосуванні циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act – Плануй-Роби-Перевіряй-Дій) 

і сприяє встановленню зв’язку між семи стандартами, установленими в 

Європейських стандартах (ESG), що дозволяє впроваджувати в закладах 

вищої освіти систему забезпечення якості, яка здатна гарантувати справжній 

розвиток. 

Проілюструємо застосування цього підходу досвідом ДВНЗ «Київський 

національній економічний університет імені Вадима Гетьмана». Створення та 

впровадження локальної системи забезпечення управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців у галузі фінансів і економіки здійснюється на основі 

міжнародного стандарту ІS0 9001:2008 і розпочалося ще до того, як цього 

почав вимагати Закон України «Про вищу освіту» (вимога вступила в дію з 

вересня 2014 року), а саме з 2012 року. Оскільки зазначений Закон надавав 

автономію закладам вищої освіти, для вирішення цього завдання були спроби 

використати різні бізнес-моделі.  

Остання версія моделі забезпечення управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців у галузі фінансів і економіки описана в Положенні про 

Центр менеджменту та моніторингу якості освіти Державного вищого  

навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» від «31» травня 2018 р. (Протокол Вченої ради 
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університету ғ10) [116] і графічно може бути зображеною, як це подано на 

діаграмі (рис. 1.3.1). 

 

 

Рис. 1.3.1. Організаційна структура Центру менеджменту та 

моніторингу якості освіти 

Принагідно, управління якістю освіти в ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється 

на основі реалізації принципів процесного підходу, яка базується на 

тимчасовій мобілізації необхідних ресурсів (кадрових, навчально-

методичних, технологічних, матеріальних, інформаційних тощо) і 

орієнтована на споживача (ключовий принцип діяльності організації 

відповідно до ISO 9001:2008 (2015)). 

У процесі впровадження системи забезпечення управління якістю у 

ДВНЗ «КНЕУ ім. Гетьмана» за кожним процесом розроблена система 

критеріїв/індикаторів/вимог (кількісних та якісних показників). Останні 
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стосувалися таких процесів, як: «Управління», «Кадрове забезпечення», 

«Навчальний  процес», «Методичне забезпечення», «Матеріально-технічне 

забезпечення», «Інформаційне забезпечення», «Науково-дослідна робота».  

Індикаторами ефективного «Управління» були визначені: реалізація 

стратегічного плану розвитку університету, удосконалення і поліпшення 

результативності системи забезпечення управління якістю, раціональне 

використання ресурсів для розвитку матеріально-технічної бази та 

інфраструктури університету, забезпечення ефективної системи й 

інфраструктури залучення абітурієнтів, потенційних роботодавців, 

замовників проєктних, консалтингових фінансово-економічних та інших 

послуг. Для оцінювання якості роботи управлінської ланки університету 

Центр менеджменту та моніторингу якості освіти проводить опитування 

серед науково-педагогічного персоналу, студентів та співробітників 

університету. Респондентам пропонується відповісти на запитання, які 

стосуються їх особистої обізнаності зі стратегією/перспективним планом 

розвитку або наявністю подібного документа на рівні університету, їх 

бачення ефективності системи забезпечення якості освітніх послуг 

університету, про їх залученість у систему розробки стандарту якості 

освітніх послуг та моніторинг та періодичність перегляду навчальних планів 

та програм. 

Щодо критеріїв «Кадрового забезпечення», ними були: 

укомплектованість кафедр кадрами відповідного профілю та рівня 

кваліфікації, готовність персоналу до саморозвитку у фаховій діяльності, до 

креативної та інноваційної діяльності, стабільність кадрового складу, рівень 

задоволеності працівників, соціально-психологічний клімат у колективі та 

розвиток корпоративної культури. Центр менеджменту та моніторингу якості 

освіти спільно з відділом кадрів проводить комплексний аналіз кадрової 

структури університету й опитування самих працівників, щоб з’ясувати, 

наскільки кадровий компонент сприяє досягненню цілей організації, 
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пов’язаних з якістю освітніх послуг та реалізує виконання поставлених 

завдань. 

Моніторинг якості «Навчального  процесу» здійснюється за 

показниками успішності студентів, відсотком працевлаштованих 

випускників, показником зовнішнього рейтингу закладу вищої освіти, 

показником рейтингу випускників (студентів) серед роботодавців, зокрема 

таких, як: Ernst&Young, національний банк України, Міністерство економіки 

України та ін. Моніторинг показників успішності студентів здійснюють 

деканати університету з періодичністю два рази на рік, Центр зв’язків з 

роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива» 

проводить моніторинг працевлаштування випускників та рейтинг 

випускників (студентів) серед роботодавців, а підрозділи Центру 

менеджменту та моніторингу якості освіти аналізують перспективи участі 

університету в зовнішніх рейтингах, таких як рейтинг університетів «ТОП-

200 Україна», Webometrics.  

Якість «Методичного забезпечення» оцінюється за такими 

показниками, як: відповідність програмі, інноваційність, рівень  

задоволеності студентів якістю методичних матеріалів, і є сферою 

відповідальності лабораторії організації навчально-методичного 

забезпечення Центру менеджменту та моніторингу якості освіти 

університету. 

Індикаторами «Матеріально-технічного забезпечення» й 

«Інформаційного забезпечення» є їх відповідність ліцензійним та 

акредитаційним вимогам і їх придатність та достатність для якісного 

забезпечення виконання навчальних планів і програм. Забезпечення 

публічного доступу до інформації, яка систематично оновлюється, про 

діяльність Університету реалізується через його офіційний вебсайт, який 

презентує інформацію про структуру, ліцензії та сертифікати про 

акредитацію, освітню, навчальну й наукову, видавничу й атестаційну 
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діяльність університету, перелік навчальних дисциплін, інформацію для 

абітурієнтів тощо. 

До переліку показників-критерії якості ведення «Науково-дослідної 

роботи» в університеті введено такі, як: статистика публікаційної активності, 

наукових шкіл, отриманих наукових грантів; викладачів, які залучені до 

дослідження наукових проблем на кафедральному рівні; викладачів, які стали 

номінантами престижних нагород; кількість  студентів, які залучаються до 

дослідження наукових проблем на кафедральному рівні; частка студентів, які 

посіли призові місця у конкурсах студентських наукових робіт та тих, які 

отримали престижні нагороди (медалі, грамоти, дипломи). 

Таким чином, такий підхід забезпечення управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців у галузі фінансів і економіки формує засади політики 

гарантії якості освіти Університету; сприяє інтеграції Університету у 

світовий освітній простір; акселерує упровадження й удосконалення 

організації освітнього процесу в Університеті з урахуванням прогресивних 

освітніх тенденцій в Україні та у світі й Європі, зокрема; реалізує 

упровадження, через внутрішні аудити якості, інструментів моніторингу 

якості надання освітніх послуг Університетом. 

Ще одним підходом (моделлю), яка спрямована на підвищення 

спроможності організацій налагодити обопільність між діями та 

результатами в процесі ухвалення рішень, є модель ділової досконалості 

(EFQM Excellence Model), яка створена Європейським фондом управління 

якістю (EFQM). На думку Дж. Кампателлі, модель ділової досконалості 

«розширює використання стандартної моделі управління яка дозволяє 

вивести організацію на найвищий рівень досконалості, так і забезпечити 

стандартну процедуру оцінювання показників діяльності компанії, яка може 

бути застосована до всіх типів організацій, незалежно від сектора, її розміру, 

структури чи зрілості» [183]. 
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Модель ділової досконалості базується на задоволенні споживача, що 

приводить до досконалості з огляду на результати діяльності організації. 

Згідно з моделлю, досконалості може бути досягнуто завдяки адаптації 

різних підходів. Отже, задоволеність клієнтів і працівників, та суспільно-

цінний внесок реалізуються завдяки лідерству, яке сприяє та стимулює 

розробку та вдосконалення інституційних стратегій щодо управління 

персоналом, ресурсами та процесами. Оскільки модель ділової досконалості 

асоціюється з бізнесом, науково-педагогічна спільнота негативно сприймає 

ідею її впровадження, і через це модель не отримала широкої підтримки 

серед закладів вищої освіти. На противагу, науково-педагогічна спільнота 

висловлює «зростаюче занепокоєння з приводу необхідності несення 

відповідальності перед суспільством за якість та з приводу зростаючої долі 

комерціалізації у системах вищої освіти, які зробили оцінювання якості, 

управління нею, її забезпечення і вдосконалення беззаперечною реальністю, 

поширившись на викладання, здійснення досліджень, та на підходи до 

управління закладом на інституційному рівні» [201; 206]. Тому, не дивно, що 

окремі заклади вищої освіти почали розглядати можливості впровадження 

цієї моделі забезпечення якості [183].  

Аналізуючи критерії моделі, відносно легко побачити, що вони 

корелюються зі стандартами забезпечення якості, передбаченими в рамках 

ESG (2015): політика закладу і процедури забезпечення якості 

співвідносяться з блоком «Лідерство та стратегії»; затвердження, 

моніторинг, періодичний перегляд програм і дипломів, й оцінювання 

студентів (ESG) відповідає критеріям блоку «Процеси, продукти та 

послуги» (EFQM); забезпечення якості викладацького складу відповідає 

критерію блоку «Персонал»; навчальні ресурси та супровід студентів 

охоплюються критеріями блоку «Ресурси та партнерство»; і, нарешті, як 

інформаційні системи, так і вимоги щодо відкритого доступу до інформації 

можуть бути вирішені в різний спосіб, залежно від внутрішньої ситуації в 
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установі, як це зазначено у ESG [200]. Окрім цього, модель ділової 

досконалості дозволяє виявити зв’язки між сімома стандартами, оскільки 

вона також ґрунтується на ідеї, що якісні дії (засоби забезпечення) 

забезпечують якісні результати. 

Принагідно,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 08 листопада 2017 року був нагороджений 

Європейським фондом управління якістю (EFQM Leading Excellence)  

як “Recognised for Excellence (4 stars)” [110]. Така експертна оцінка, яку 

проводять аудитори від організацій-членів фонду, допомагає зрозуміти, 

наскільки добре налагоджена поточна практика управління якістю; що 

університет має портфоліо завершених проєктів і може продемонструвати; 

що вкладені інвестиції (інтелектуальні й матеріальні) привели до успіху;  і, 

що досягнуті результати мають правильний напрям на шляху до ділової 

досконалості. 

Нами з’ясовано, що вищезазначене є підтвердженням ледь не 

унікального кейсу з огляду на використання моделі ділової досконалості 

(EFQM Excellence Model) у закладах вищої освіти в Україні. Проте, нами 

досліджено, що цей підхід (модель) покладений в основу розробки системи 

управління якістю у вищих навчальних закладах деяких зарубіжних країн. 

Збалансована система показників (BSC) асоціюється представниками 

бізнесу із спрямованістю цієї моделі на досягнення балансу між кількома 

показниками продуктивності, таких як: фінансові, внутрішні бізнес-процеси, 

споживачі й потреби щодо навчання та розвитку. Ключовою ідеєю є те, що 

для того, щоб організація стала успішною, вона потребує розуміння взаємодії 

між діями (операційними та розвивальними) і результатами (зовнішніми 

показниками та фінансовими). 

Ми ознайомилися із кількома дослідження, у яких представлено досвід 

застосування збалансованої системи показників у освітньому контексті, 

виходячи з того, що «концепція стратегії також має стати основою в 
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управлінні освітніми установами, щоб задовольнити попит і йти в ногу зі 

змінами» [180; 183; 201; 199]. Більше того, якщо розглядати першу частину 

ESG, можна помітити, що перш ніж виконати стандарти, необхідно дати 

правильне визначення різних показників ефективності, включених до BSC, 

починаючи з політики та процедур забезпечення якості, які повинні бути 

частиною візії і стратегії, які містяться в основі моделі. затвердження, 

моніторинг та періодичний перегляд програм, оцінювання студентів; 

забезпечення якості підготовки науково-педагогічного персоналу та 

навчальних ресурсів може бути досягнуто, якщо дати визначення індикаторів 

внутрішніх бізнес-процесів; критерій «відкритий доступ до інформації» 

буде добре корелюватися з індикаторами блоку «Споживач (Клієнт)», а 

Інформаційні системи – «Навчання та зростання». Більше того, філософія 

BSC – поєднання дій і результатів – допомагає зрозуміти зв’язки між сімома 

стандартами, зазначеними в ESG, додаючи системі забезпечення якості 

характеру постійного розвитку. 

Маємо зазначити, що цікавим є той факт, що в ESG відсутня 

інформація щодо фінансової самоокупності, що наразі розглядається як 

ключовий аспект у більшості систем забезпечення якості вищої освіти в 

Україні [15]. 

Характерні ознаки застосування підходу BSC до реалізації системи 

управління якістю знаходимо у звіті ректора Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна [9]. Контент звіту чітко окреслює зрушення 

у діяльності закладу вищої освіти за такими стратегічними напрямами, як: 

фінансовий (управління фінансовими потоками закладу вищої освіти), 

клієнтський (взаємовідносини «клієнтів» (студентів, роботодавців) 

університету), внутрішні процеси (напрями підвищення ефективності 

функціонування університету), навчання та розвитку кадрів (напрями й 

завдання щодо підвищення кваліфікації кадрів і, відповідно, якості надання 

освітніх послуг). Інформація розподілена за ключовими показниками 
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ефективності (key performance indicators – KPI). Серед них: у напрямі 

«фінанси»  – це статистика випускників університету за спеціальностями та 

формами навчання, ліцензований обсяг закладу (денна й заочна /контрактна 

чи бюджетна форма навчання), обсяг державного замовлення університету 

(денна й заочна форми навчання), студентів, що навчаються у закладі вищої 

освіти за цільовим направленням. Реалізація такої моделі забезпечення 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців, зокрема й  фахівців 

фінансово-економічного профілю, оптимізують фінансову та, як позитивний 

наслідок, певні аспекти якості діяльності закладу вищої освіти, зокрема 

таких, як: мінімізація використання малоефективних ресурсів, розширення 

джерел позабюджетного фінансування як освітньої і науково-технічної 

діяльності (гранти, продаж прав власності, роялті, виконання технічних 

замовлень, надання додаткових освітньо-консультаційних послуг тощо). 

Збільшення дохідної частини бюджету університету за рахунок збільшення 

позитивну репутацію цінності освітніх послуг – отримання студентами 

переваг у працевлаштуванні в Україні, можливості навчатися за рахунок 

бюджетних коштів, зокрема й дистанційно тощо. 

У напрямі «внутрішні бізнес-процеси» – це такі, як: матеріально-

технічне забезпечення закладу вищої освіти, обсяг доходу університету від 

діяльності, що пов’язана з наданням освітніх послуг, обсяг доходу закладу 

від наукової діяльності та інших видів діяльності, зокрема й у результаті 

виконання госпрозрахункових досліджень чи проєктів. 

Щодо напряму «клієнти» –  це статистика вступників, які навчаються 

за рахунок власних коштів чи коштів підприємств, які навчаються за рахунок 

коштів держбюджету, та які навчаються за цільовими направленнями; за 

напрямом «навчання і розвиток» – статистика кандидатів та докторів наук, 

фахівців без наукового ступеня, аспірантів і докторантів (за рахунок 

державного бюджету й за власні кошти), підприємств, які забезпечують (з 

ними укладено університетом договори) студентів місцями для виробничої та 
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переддипломної практики. Такі заходи університету щодо клієнтської 

складової дозволяють дотриматися загальних критеріїв успішної діяльності 

закладу вищої освіти, забезпечити задоволеність споживачів  послуг як 

ціною, якістю, так і тривалістю та рівнем обслуговування, що дозволяє 

університету нарощувати кількість потенційних студентів і створювати й 

підтримувати позитивний імідж закладу вищої освіти.  

Навчання та розвиток кадрів є частиною стратегії, корпоративної 

культури й конкурентної політики підприємства (закладу вищої освіти). 

Залучення науково-педагогічного та управлінського персоналу до 

саморозвитку сприяє зміцненню бренду вищої навчальної установи, 

забезпечує стабільний потік «споживачів послуг», і, як результат, хороше 

фінансове здоров’я закладу освіти.   

Отже, ми вбачаємо переваги застосування підходу збалансованої 

системи показників (BSC) до забезпечення управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців, і фінансово-економічного профілю, зокрема,  у тому, що:  

 цей підхід дозволяє поглибити розуміння внутрішніх процесів 

діяльності та взаємозв’язок між зовнішніми та внутрішніми факторами 

впливу, які визначають діяльність університету, дає можливість урахувати 

цей вплив у практичній діяльності закладу;  

 аналітика, що базується на збалансованій системі показників, 

підвищує ефективність діяльності усіх структурних підрозділів університету;  

 забезпечує інструментами мотивації усіх працівників закладу 

вищої освіти, що підвищує ефективність їх праці й дозволяє реалізувати 

стратегічні цілі. 

Узагальнимо, як вищеокреслені підходи (моделі) до забезпечення 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців (фінансово-економічного 

профілю) співвідносяться з вимогами Європейських стандартів (ESG) (див.: 

табл. 1.3.2).  
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Таблиця 1.3.2.  

Поаспектне співвідношення розглянутих підходів (моделей) до 

забезпечення управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

(фінансово-економічного профілю) з  вимогами Європейських 

стандартів (ESG) 

Європейські 

стандарти (ESG) 
Вимоги 

ISO 9001 
Критерії 

EFQM 

Excellence Model 

Критерії 

BSC 

Політика закладу і 

процедури 

забезпечення якості 

Вхідні дані  

проєктування та  

розроблення. 

Управління  

процесами. 

Орієнтація на 

фінансовий результат, 

який є виміром якості. 

Затвердження, 

моніторинг і 

періодичний перегляд 

програм і дипломів 

Виробництво  

й надання послуг 

(реалізація 

продукту).. 

Управління  

процесами.   

Результати роботи. 

 

Управління 

внутрішніми бізнес-

процесами. 

Оцінювання студентів Моніторинг  

та вимірювання  

продукції.   

Управління  

невідповідною  

продукцією. 

Задоволеність  

споживачів. 

Управління  

процесами.  

Результати роботи. 

Задоволеність 

споживачів  послуг як 

ціною,  так і якістю. 

Забезпечення якості 

викладацького складу 

Людські  

ресурси. 

Використання  

потенціалу  

персоналу. 

Роль вищого  

керівництва.  

Політика і  

стратегія. 

Задоволеність  

персоналу. 

Навчання та розвитку 

кадрів. 

Навчальні ресурси та 

підтримка студентів 

Проектування  

та розроблення. 

Інфраструктура. 

Раціональне  

використання  

ресурсів. 

Управління 

внутрішніми бізнес-

процесами. 

Інформаційні системи Виробниче  

середовище. 

Інфраструктура. 

Раціональне  

використання  

ресурсів. 

Управління 

внутрішніми бізнес-

процесами. 

Публічність 

інформації 

Моніторинг, 

вимірювання, 

аналізування та 

оцінювання. 

Управління  

процесами.  

Результати роботи. 

Управління 

внутрішніми бізнес-

процесами. 

Задоволеність 

споживачів  послуг як 

ціною,  так і якістю. 

 

Таким чином, не зважаючи на відсутність уніфікованого бачення 

системи забезпечення управління якістю освіти майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, скептицизм у оцінках ефективності й 

доречності адаптації до умов фінансово-економічної вищої школи поданих 
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вище підходів, ми можемо упевнено стверджувати, що зазначені підходи 

(моделі) створюють науково обґрунтовані методичні засади щодо 

оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців (фінансово-економічного 

профілю), моніторингу результативності діяльності закладу вищої освіти і 

його нормативного та комп’ютерного забезпечення. Забезпечення управління 

якістю освіти майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, на нашу 

думку, буде ефективнішим (не залежно від обраного підходу до забезпечення 

якості освіти), якщо споживачі освітніх послуг (студенти, роботодавці) 

будуть залучатися до розроблення навчальних програм, до здійснення 

стратегічного планування, й удосконалення своєї діяльності; якщо загальна 

стратегія діяльності університету буде втілена у вимірювальні цілі й завдання 

кожного співробітника закладу. 

1.4. Критерії ефективності управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах України 

 

Якість вищої освіти декларується пріоритетним напрямом освітньої 

політики початку ХХІ століття на національному [124, с.10] та міжнародному 

рівнях і полягає у тому, щоб «забезпечити випереджувальний розвиток якості 

людини, під якою розуміють її відповідність природному середовищу, 

культурі, суспільству, економіці, технологіям, професійній діяльності, 

державі з урахуванням змін, що відбуваються» [104]. Якість освіти (вищої 

освіти) – це мультивекторне поняття, яке наразі асоціюється, переважно, зі 

змістом і формою навчального процесу, що спирається на кваліфікацію та 

досвід професорсько-викладацького складу вищого закладу освіти, які не 

завжди випереджають реалії. Питання оцінювання якості підготовки 

майбутніх фахівців в університетах України, і фінансово-економічного 

профілю, зокрема, залишається досить чутливим для переважної кількості 

українських закладів вищої освіти, оскільки інформація про якість освіти тих 

чи інших інституцій «усе більшою мірою формує імідж закладу вищої освіти 
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і впливає на його здатність залишатися активним гравцем на освітньому 

полі» [30]. Тобто, не «результат», а «процес» є ключовою складовою бачення 

концепції «якість освіти» у вищій професійній школі, зокрема й фінансово-

економічного профілю. Окрім цього, вимоги ринку праці вже не 

обмежуються теоретичними знаннями випускника, а, натомість, зміщують 

акцент у бік умінь і навичок фахової самоосвіти й саморозвитку упродовж 

усього життя. Отже, необхідність вирішення цього питання зумовлює його 

актуальність, щоб нівелювати невідповідність між пропозицією закладів 

освіти та вимогами роботодавців.  

Різні аспекти забезпечення ефективності управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців у вищій школі та якості вищої освіти досліджували такі 

зарубіжні та вітчизняні науковці, як:  В. Вікторов [23], Л. Гаєвська, І. Кінаш 

[68], Ю. Дрешер, М. Кісіль [69], С. Ніколаєнко [104], Т. Котенко [79], 

М. Мурашко, Т. Туркот [149], Є. Хриков [160]. Критерії оцінки якості 

підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей розробляли 

І. Аннєнкова [3], А. Бермус, Г. Бордовський, О. Герасименко [32], Ю. Ітін, 

О. Єсіна [44], А. Нестеров, І. Козубцов [79], Л. Редько, В. Ткач [72], та ін. 

Вивчення наукових джерел щодо розробки критеріїв оцінки якості 

підготовки майбутніх фахівців дозволяє констатувати, що, у загальному, 

вони базувалася на принципі відповідності формальних показників 

діяльності закладу вищої професійної освіти вимогам стандартів вищої 

освіти України, які містять: державний стандарт вищої освіти, галузеві та 

внутрішні стандарти закладу освіти.  

Для вирішення завдання виокремлення критеріїв та показників 

ефективності управління якістю освіти (підготовки) майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, щоб забезпечити комплексність і 

всеохоплюваність моніторингу якості освіти зазначених фахівців у закладі 

вищої професійної освіти, насамперед здійснимо огляд наукових 

інтерпретацій дефініцій «критерії» та «показники» для визначення їх змісту.  
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Енциклопедичний словник визначає термін «критерій» (від гр. 

κρίτήριον) як ознаку, за якою можна судити про щось, мірило для визначення, 

оцінки предмета чи явища [41, с. 357]), а ще підставу для оцінки  або 

класифікації чогось [105, с. 211]. В управлінні (менеджменті) «критерій» – це 

об’єктивна ознака, виражена у відповідних вимірюваних показниках, що 

застосовується для оцінки досягнення певного результату функціонування 

або динаміки розвитку об’єкта керування [197]. Як нами з’ясовано під час 

аналізу згідно з системою міжнародних стандартів ISO «критерій» – це 

кваліметрично вимірювана, матеріальна чи нематеріальна, властивість 

об’єкта, що забезпечує його функціювання і можливість впливу на нього; у 

Європейських стандартах і керівних принципах (ESG) «критерій» – це 

методологічний інструмент управління якістю освіти; у концепції моделі 

ділової досконалості (EFQM Excellence Model) «критерій» – це еталонний 

зразок, який установлює цільові рамки досконалого рівня об’єкта чи явища 

управління; у концепції управління якістю на основі збалансованої системи 

показників (BSC) «критерій» – це інструмент селекції або виміру 

альтернатив.  

Критерій невід’ємно втілюються у показниках, які конкретизують 

стійкі вимірювані властивості об’єкта, які дозволяють постійне 

спостереження, збір і опрацювання інформації про його функціювання з 

метою розробки стратегії його удосконалення. 

Розглянемо наукові підходи до розробки критеріїв моніторингу 

ефективності управління якістю підготовки майбутніх фахівців, зокрема й 

фінансово-економічного профілю, з огляду на можливість їх застосування у 

межах нашого дослідження і зважаючи на наше розуміння поняття «якість 

підготовки майбутнього фахівця».  

Вивчаючи наукові джерела з проблеми розробки критеріїв оцінювання 

якості підготовки майбутніх фахівців, ми виокремили такі нижчеперелічені 
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підходи, а саме: репутаційний, процес-результативний (кваліметричний) та 

стандарт-орієнтований (релятивістський). 

Репутаційний підхід до визначення якості підготовки майбутнього 

фахівця є реакцією закладів вищої освіти на вимоги ринкової економіки і 

складовою маркетингової стратегії щодо управління репутацією закладу, 

підвищення його впізнаваності, і вирішує завдання стимулювання збуту 

освітніх послуг. Першочергова мета цього підходу – це вивчення та 

забезпечення потреб потенційної та існуючої цільової аудиторії (абітурієнтів 

та студентів) в освітніх послугах належного рівня якості. Останнє має 

відповідати очікуванням цільової і контактної аудиторії (батьків, 

роботодавців тощо) та формувати довгострокову лояльність. Ефективність 

цього підходу у сфері діяльності закладів вищої освіти досліджували 

С. Ілляшенко [50], М. Окландер [107], І. Литовченко [107], Д. Шевченко 

[166], Ю. Шипуліна [50]. Використання цього підходу для розробки критеріїв 

якості підготовки майбутнього фахівця вивчали О. Єсіна  [44], 

М. Вєлікжаніна  [20], О. Красіков  [86], Н. Хворостяна [20] та інші. Зазначені 

науковці пов’язують репутаційний підхід з використанням експертних 

оцінок, що, на наш погляд, робить процес визначення ефективності 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців об’єктивним. Оцінювання 

здійснюється за нижчеподаним алгоритмом: 1) експерти вивчають об’єкт 

оцінювання; 2) експерти визначаються з системою показників; 3) експерти 

обирають шкалу оцінювання, індивідуальні оцінки й показники та вагові 

коефіцієнти; 4) збір оцінок через заповнення експертами анкет; 5) обробка 

даних за методом узагальнення індивідуальних оцінок з наступним 

переведенням результатів у абсолютні та відносні значення, і їх 

інтерпретація; 6) здійснення заходів для подальшого поліпшення 

ефективності управління якістю підготовки майбутніх фахівців [205]. 

У результаті узагальнення вітчизняних та зарубіжних напрацювань з 

упровадження репутаційного підходу [44; 86; 188], ми виокремили критерії 
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та показники ефективності управління якістю підготовки майбутніх фахівців, 

на яких будується модель моніторингу якості у випадку застосування цього 

підходу, і які можна застосувати до визначення якості підготовки студентів 

фінансово-економічного профілю, зокрема (див.: табл. 1.4.1). 

Таблиця 1.4.1 

Критерії та показники до визначення ефективності управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю) за 

репутаційним підходом  

Критерій Показники 

Рейтингова 

оцінка 

Місце закладу освіти у національних (міжнародних) рейтингах вищих 

навчальних закладів. 

Рейтингова оцінка якості підготовки в закладі освіти студентами та 

роботодавцями.  

Попит на освітні 

послуги 

Динаміка абітурієнтів, студентів і випускників. 

Динаміка запитів підприємств на працевлаштування випускників. 

Якість ресурсів і 

процесів  

 

Кількість організацій-партнерів закладу освіти. 

Випереджальний зміст та практичне спрямування навчальної діяльності 

студентів. 

Наявність сучасного комп’ютерного, технічного (лабораторного) оснащення. 

Доля навчального навантаження, яка виділена на навчально-виробничу 

практику в умовах реальної фахової діяльності.   

Академічні та прикладні досягнення професорсько-викладацького складу та 

визнання їх досягнень національною та міжнародною академічними 

спільнотами. 

Участь персоналу у практичних (грантових) проєктах та експертних радах, 

фундаментальних та прикладних дослідженнях, організації та проведенні 

фахово-орієнтованих конкурсів та змагань для студентів на національному 

рівні.  

Розширений портфель навчальних програм. 

Динаміка здобувачів вищої освіти, залучених у програми мобільності.  

Динаміка здобувачів вищої освіти, залучених у змішане, дистанційне 

навчання.  

Якість вимог Якість стандартів на рівні закладу освіти. 

Відповідність програм вимогам та запитам роботодавців. 

Якість 

викладання 

Результати опитування здобувачів вищої освіти. 

 Результати відвідування занять викладачами, адміністраторами. 

Динаміка здобувачів вищої освіти, які беруть участь у фахових міжнародних 

змаганнях та конкурсах. 

Динаміка здобувачів вищої освіти, які залучені у грантові наукові проєкти. 

Результати участі здобувачів вищої освіти  у фахових міжнародних змаганнях 

та конкурсах. 

 

Отже, репутаційний підхід до реалізації та управління якості 

підготовки майбутнього фахівця (фінансово-економічного профілю) є цінним 

тим, що спрямований на вибудовування довготривалих стосунків з кінцевим 
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споживачем послуг, суспільством та державними органами через 

упровадження білатеральної суб’єкт-об’єктної системи взаємодії і циклічної 

моделі саморозвитку й самовдосконалення. Такий підхід до управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

здатний надати додаткову психологічну цінність послугам закладу освіти, 

залучити нових споживачів, збільшити ефективність реклами та продажу,  

забезпечити підтримку ділових партнерів і стійкість до криз. 

Процес-результативний (кваліметричний) підхід до визначення якості 

підготовки майбутнього фахівця базується на співвіднесення цілей та 

отриманих результатів освітньої діяльності, вимірювання ступеня досягнення 

цілі в реальних умовах організації навчально-виховного процесу в закладі 

освіти й спрямований, головним чином, на моніторинг когнітивних 

результатів фахової підготовки майбутнього фахівця. Тобто, такий підхід 

спрямований на визначення якості умов, процесу та результату підготовки 

майбутнього фахівця й на те, як останнє відповідає потребам суспільства чи 

споживачів послуг.  

Теоретичні аспекти процес-результативного (кваліметричного) підходу 

в управлінні освітою та оцінюванні якості підготовки майбутнього фахівця 

висвітлено в роботах І. Аннєнкової [3; 5], Г. Данілової [37], Г. Дмитренка 

[39], Г. Єльникової [42], Т. Фінікова [30] та інших. Зазначені науковці 

розглядають якість підготовки як сукупність трьох складових: «якість умов 

для здійснення освітнього процесу в закладі вищої освіти; якість ключових 

процесів; якість результату» [166], які, у свою чергу, складаються з підсистем 

з певними характеристиками та визначеними функціями. Т. Фініков зазначає, 

що якість ключових процесів, на яких будується діяльність закладу вищої 

освіти, визначає якість підготовки студентів [205]. 

Вивчивши теоретичні вітчизняні та зарубіжні напрацювання та 

практичний досвід реалізації процес-результативного (кваліметричного) 

підходу в управлінні освітою та оцінюванні якості підготовки майбутнього 
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фахівця [3; 39; 42; 115; 188], ми виокремили критерії та показники, які 

застосовуються для визначення ефективності підготовки майбутніх фахівців, 

зокрема й фінансово-економічного профілю, які наразі застосовуються  

закладами вищої освіти (див.: табл. 1.4.2). 

Таблиця 1.4.2. 

Критерії та показники ефективності управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю) за процес-

результативним (кваліметричним) підходом 

Критерій Показники 

Якість 

управлінських 

процесів 

Ефективність стратегічного планування.  

Ефективність реалізації стратегічних цілей. 

Ефективність інформування персоналу.  

Розуміння короткострокових та довгострокових цілей персоналом. 

Достеменність виконання рішень. 

Відповідність фінансування потребам. 

Ефективність використання інфраструктури. 

Ефективність 

процесів 

життєвого циклу 

Визначенні цілі процесу. 

Ефективність планування процесу.  

Реалістичність визначення вхідних та вихідних даних процесу.  

Якість моніторингу та удосконалення процесу. 

Набір студентів Конкурс за спеціальностями.  

Ефективність профорієнтаційної роботи підрозділів, реклами. 

Рівень вхідних навчальних досягнень абітурієнтів і їх особистісних 

якостей. 

Ефективність 

навчально-

виховного процесу 

Періодичність оновлення навчальних планів та програм.  

Ступінь залучення роботодавців у проєктування та модернізацію програм.  

Динаміка успішності та заборгованості здобувачів вищої освіти. 

Динаміка здобувачів вищої освіти, які беруть участь у фахових 

міжнародних змаганнях та конкурсах. 

Динаміка здобувачів вищої освіти, які залучені у грантові наукові проєкти. 

Результати участі здобувачів вищої освіти у фахових міжнародних 

змаганнях та конкурсах. 

Ступінь та ефективність студентського самоврядування у реалізації  

навчально-виховного процесу. 

Поліпшення, 

інновації і 

навчання 

Ефективність моніторингу ключових показників процесів. 

Результати самооцінки (внутрішнього аудиту). 

Відомості зворотного зв’язку зі споживачами, персоналом.  

Динаміка впровадження інновацій. 

Наукова 

діяльність 

Динаміка публікацій викладачів та здобувачів вищої освіти.  

Динаміка участі науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої 

освіти в конференціях і семінарах різних рівнів. 

 

Таким чином, процес-результативний (кваліметричний) підхід в 

управлінні освітою та оцінюванні якості підготовки майбутнього фахівця 

полягає в описі процесу через систему спеціальних показників, що 
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характеризують його. Ми встановили, що сутність підходу полягає у 

забезпеченні менеджменту вищої школи актуальною інформацією для її 

використання в ухваленні ефективних управлінських рішень. Можемо також 

констатувати, що цей підхід спрямований на з’ясування внутрішньої ситуації 

і обслуговує бюрократичну сторону управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців. 

Стандарт-орієнтований (релятивістський) підхід до визначення якості 

підготовки майбутнього фахівця спирається на досягнення цілей навчання та 

виявлення того, наскільки навчальні досягнення студенів відповідають 

вимогам освітніх стандартів. Концепцію якості підготовки майбутнього 

фахівця, у якій досягнення практичних цілей визнається еквівалентним якості 

кінцевого «продукту», висвітлює Д. Вестерхайден [205].  

Якість підготовки фахівців з вищою освітою як результату 

збалансованості відповідності вищої освіти (процесу, освітньої системи) 

багатоманітним потребам, цілям, вимогам, нормам (стандартам), умовам 

розкриває Н. Селезньова [134, с. 76].  

Кореляцію між забезпеченням відповідності освітнього процесу 

нормативним вимогам, соціальним й особистісним очікуванням та якістю 

підготовки майбутнього фахівця, яка виражається в реальних освітніх 

результатах, описують І. Данилова та Н. Лук’янченко [37; 93, с. 32]. 

Після вивчення вітчизняних та зарубіжних наукових джерел ми 

виокремили критерії та показники для визначення ефективності підготовки 

майбутніх фахівців, і фінансово-економічного профілю, зокрема, які наразі 

застосовуються  закладами вищої освіти (див.: табл. 1.4.3). 
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Таблиця 1.4.3. 

Критерії та показники ефективності управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю) за стандарт-

орієнтованим (релятивістським) підходом 

Критерій Показники 

Відповідність рівня 

підготовки вимогам 

нормативних документів 

Рівень професійних знань та навичок за фундаментальними та 

прикладними дисциплінами. 

Розвиненість інтелектуальних здібностей. 

Розвиненість рефлексивних здібностей. 

Рівень соціальної підготовки. 

Конкурентоспроможність 

випускника 

Адаптивність до вимог ринку праці. 

Здатність генерувати нові ідеї.  

Здатність до ризику та швидкого опрацювання інформації. 

Автономія в ухваленні рішень.  

Володіння лідерськими якостями. 

Здатність до безперервного саморозвитку власної моральності, 

інтелекту, культурного рівня. 

Комунікабельність, контактність у різних соціальних групах, 

уміння працювати спільно в різних галузях. 

Ресурсний потенціал Якість освітнього стандарту закладу освіти. 

Якість освітніх програм.  

Якість матеріально-технічної та інформаційно-методичної бази. 

Якість науково-педагогічних кадрів.  

Якість викладання (навчального процесу, педагогічної 

діяльності).  

Якість наукових досліджень. 

Якість підготовки абітурієнтів і здобувачів вищої освіти. 

Управлінські та навчальні  

процеси 

Ефективність управлінської та освітньої діяльності. 

Якість освітніх технологій (використання активних, змішаних та 

дистанційних форм навчання) і методи презентації знань. 

Ступінь мотивації викладацького складу та здобувачів вищої 

освіти. 

Інтенсивність освітнього процесу. 

 

Зробивши висновок, що результати підготовки неможливо достеменно 

зафіксувати, і вони мають здогадний, приблизний, орієнтовний характер, і, 

що це негативно позначається на ефективності управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців, вважаємо, що стандарт-орієнтований (релятивістський) 

підхід програє попереднім підходам, оскільки не дозволяє побудувати 

цілісної системи, тому що в оцінці розвиненості інтелектуальних аспектів 

діяльності існують такі, які не можливо формалізувати. 

У подальшому для оцінки якості ефективності управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю) 
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використовуватимемо такі критерії: якість управлінських процесів, 

ефективність процесів життєвого циклу, набір студентів, ефективність 

навчально-виховного процесу, поліпшення, інновації і навчання, наукова 

діяльність, конкурентоспроможність випускника, ресурсний потенціал. 

Отже, аналіз підходів до визначення якості підготовки майбутнього 

фахівця та критеріїв, на які вони спираються, та з’ясування того факту, що 

наразі бракує уніфікованих, науково обґрунтованих й експериментально 

випробуваних критеріїв щодо визначення ефективності управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, дозволив 

нам зробити припущення про низьку ефективність системи моніторингу 

якості підготовки майбутніх фахівців, упевнитися у потребі розробки такої 

системи та визначити вектори щодо удосконалення й формалізації критеріїв 

ефективності управління якістю підготовки зазначеної цільової аудиторії з 

подальшим їх застосуванням для розробки системи управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

університетах України.  

Зважаючи на той факт, що Міністерство освіти та науки України 

активно впливає на створення закладами освіти системи управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців, і рекомендує останнім необхідні механізми, 

заходи, інструменти, критерії, правила, процедури, ми звернулися до 

академічної спільноти – безпосередніх втілювачів підготовки майбутніх 

фахівців – з метою вивчення їх розуміння та ставлення до цього процесу та 

отримання зворотного зв’язку стосовно їх бачення оптимальних критеріїв 

для моніторингу ефективності управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю. З метою з’ясування особливостей 

механізмів, заходів, інструментів, критеріїв, правил, процедур управління 

якістю підготовки здобувачів вищої освіти економічного профілю нами було 

вивчено сайти таких закладів вищої освіти: Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського, ДЗ «Луганський національній університет імені 
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Тараса Шевченка», Харківський національній педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Дніпропетровський університет економіки і права імені 

Альфреда Нобеля, Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівський 

університет бізнесу та права, Одеський національний економічний 

університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Вінницький фінансово-економічний університет, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний 

економічний університет, Київський національній університет імені Вадима 

Гетьмана. 

Упродовж вересня – грудня 2018 р. було проведено попереднє 

експертне опитування (в ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», Університеті державної фіскальної служби України, 

Університеті економіки і права «КРОК»), у якому взяли участь 242 особи (від 

15 до 22 осіб з кожного закладу), серед яких 203 особи – професорсько-

викладацький склад і 39 осіб – адміністративний персонал. Більш детально 

соціально-професійну характеристику респондентів наведено в таблиці 1.4.4. 

 

Таблиця 1.4.4 

Соціально-професійна характеристика респондентів 

Педагогічний 

стаж/стаж роботи  у 

закладі освіти 

Тип посади 

Педагогічна Управлінська 

До 5 років 34 викладач 71 нижча ланка  28 

6–11 років 85 старший 

викладач 

75 середня ланка 14 

11–20 років 76 доцент 34 вища ланка 7 

Більше 20 років 47 професор 23   

 

Ми розробили питальник, який складається з запитань закритого та 

напівзакритого типу для з’ясування розуміння респондентами сутності 

поняття «якість підготовки майбутніх фахівців» та того, що вони вкладають у 

визначення цього поняття в розумінні забезпечення якості процесу 
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підготовки в закладі вищої освіти. Обробивши результати опитування, ми 

з’ясували, що 13,3 % респондентів асоціюють якість підготовки з певним 

рівнем сформованості особистісних якостей і компетентностей випускника, 

які визначають конкурентоспроможність на ринку праці, 14,6 % опитаних 

пов’язують якість підготовки зі ступенем відповідності рівня підготовки 

професійним вимогам, викладеним у нормативних документах, 17,3 % – 

зазначають, що якість підготовки залежить від якості організації навчального 

процесу (на державному рівні та рівні закладу освіти), 12,1 % респондентів 

вважають, що якість підготовки є похідною від рівня матеріально-технічного 

забезпечення закладу освіти, і 39,4 % – схиляються до думки, що якість 

підготовки залежить від якості викладання, якості складу персоналу, рівня 

заробітної плати, 3,3 % запропонували власне бачення, а саме: якість 

підготовки – це результат інвестицій у ресурси та людський капітал, 

результат ефективної управлінської роботи, продуктивної комунікації з 

різними стейкхолдерами системи освіти. На наступному етапі ми 

запропонували вищезазначеним учасникам опитування визначити найбільш 

вагомі критерії ефективності управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю, обравши їх із запропонованого 

нами переліку чи додати власні. До нашого списку були включені такі 

критерії: 1) рейтингова оцінка; 2) якість управлінських процесів; 

3) ресурсний потенціал; 4) ефективність процесів життєвого циклу; 5) набір 

студентів; 6) ефективність навчально-виховного процесу; 7) поліпшення, 

інновації і навчання; 8) відповідність рівня підготовки випускників вимогам 

нормативних документів; 9) конкурентоспроможність випускника; 

10) наукова діяльність.  

Відповіді респондентів на це запитання розподілилися, як показано на 

рис. 1.4.1. Із запропонованих, виокремили п’ять критеріїв ефективності 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, які були позначені учасниками опитування як найбільш вагомі (у 
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порядку від найбільш вагомого до найменш вагомого): 

1) конкурентоспроможність випускника (18 %); 2) ефективність навчально-

виховного процесу (15 %); 3) ресурсний потенціал (14 %); 4) поліпшення, 

інновації і навчання (11 %) та 5) якість управлінських процесів (10 %). Варто 

додати, що в процесі опитування учасники вказали на низку проблем, що 

існують на практиці та негативно впливають на якість підготовки фахівців, 

зокрема: низьку якість навчальних програм, навчальних та навчально-

методичних матеріалів, рівня забезпечення закладів освіти комп’ютерною 

технікою (доступом до мережі Інтернет), можливостями підвищення 

кваліфікації тощо. 

10%

14%

12%

4%

15%

11%

5%

18%

9%
2%

Якість управління

Ресурсний потенціал

Ефективність процесів життєвого 
циклу

Набір студентів

Ефективність навчально-виховного 

процесу

Поліпшення, іновації і навчання

Відповідність рівня підготовки 
випускників вимогам нормативних 
документів

Конкурентоспроможність 
випускника

Наукова діяльність

Рейтингова оцінка

Рис. 1.4.1. Розподіл відповідей респондентів щодо вагомості критеріїв  

ефективності управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю 
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Здійснений аналіз підходів щодо розробки критеріїв оцінювання якості 

підготовки майбутніх фахівців та виокремлені у процесі опитування 

найбільш вагомі критерії спонукають нас до визначення реального стану 

управління якістю та розробки системи управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в університетах 

України на сучасному етапі. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Якість підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю або будь-якої спеціалізації традиційно пов’язується зі змістом і 

формою освітнього процесу, який базується на компетентності й досвіді 

викладачів у цій галузі. Аналіз інтерпретацій понять «якість підготовки 

майбутнього фахівця» та «управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців» уможливив їх уточнення для подальшого використання в 

дослідженні. 

Теоретичний аналіз різних тлумачень понять «якість підготовки», 

«управління якістю», «якicть вищoї ocвiти», уможливив сформулювати 

власне бачення змісту дефініції «якість підготовки майбутнього фахівця», 

яку будемо розуміти як об’єктивно існуючу сукупність властивостей і 

компетентностей випускника, які визначають його як фахівця певної 

професії, відрізняє його від інших фахівців та значною мірою забезпечує його 

успішну професійну діяльність у конкурентному світі; ступінь відповідності 

рівня підготовки професійним вимогам, що висуваються до нього як до 

майбутнього фахівця; результативність діяльності конкретного закладу 

вищої освіти; відповідність професійної орієнтації фахівця і його 

компетентностей певним стандартам; дефініції «управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців», яку трактуємо як розробку й реалізацію 
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cиcтeми зaxoдiв, якi дoзвoляють eфeктивнo нaдaвaти ocвiтнi пocлуги тaкoї 

якocтi, якa дозволяє спостерігати й коригувати взаємодію викладача та 

здобувач вищої освіти в організації й здійсненні освітнього процесу, і 

зaбeзпeчують вiдпoвiднicть peзультaту вимогам національних стандартів, 

дocягнeння й підтримку якocтi ocвiтньoгo пpoцecу. Аналіз та порівняння 

наукових понятійних засад управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

у сучасній педагогічній науці щодо ключового поняття дослідження свідчить, 

що найбільш поширеною є думка про те, що якість професійної підготовки 

повинна відповідати певній нормі, стандарту. 

2. Студіювання напрацювань щодо професійних стандартів, розгляд їх  

як основи якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю уможливили визначити, що вони закладають 

підґрунтя  для розробки принципів і стандартів професійної освіти, 

компетентнісно-орієнтованих навчальних і модульних програм; механізмів 

забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, і фінансово-

економічного профілю, зокрема, якості неформальної фахової підготовки; 

галузевих/корпоративних стандартів; посадових інструкцій. Окрім цього, 

упровадження системи професійних стандартів забезпечує низку переваг, а 

саме: однозначне розуміння рівнів кваліфікації для ринку праці (є 

конкретний зміст та інструменти для перевірки результатів і якості 

навчання); зниження вартості навчання; скорочення термінів навчання 

(гнучкість у розробці й реалізації освітніх програм); співставність 

кваліфікацій, отриманих в Україні з тими, що отримані у ЄС/світі. 

3.Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду дозволив нам визначити 

тенденцію здійснювати забезпечення управління якістю освітніх послуг 

через  використання підходів, в основу яких покладено концептуальні засади 

загального управління якістю (TQM), які вимагають наявності в закладу 

вищої освіти чітко сформульованої місії та стратегічних цілей, що є 
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результатом аналізу потреб зовнішнього середовища – національного й 

міжнародного. 

4. Теоретичний аналіз наукових джерел та вивчення практичного 

досвіду дали змогу з’ясувати, що не зважаючи на відсутність уніфікованого 

бачення системи забезпечення управління якістю освіти майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, скептицизм у оцінках ефективності й 

доречності адаптації до умов фінансово-економічної вищої школи поданих 

підходів, ми можемо упевнено стверджувати, що зазначені підходи (моделі) 

створюють науково обґрунтовані методичні засади щодо оцінювання якості 

підготовки майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю), 

моніторингу результативності діяльності закладу вищої освіти і його 

нормативного та комп’ютерного забезпечення. 

У подальшому для оцінки ефективності управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю) використовуватимемо 

такі критерії: якість управлінських процесів, ефективність процесів 

життєвого циклу, набір здобувачів вищої освіти, ефективність навчально-

виховного процесу, поліпшення, інновації і навчання, наукова діяльність, 

конкурентоспроможність випускника, ресурсний потенціал. 
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ 

2.1. Аналіз стану управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю 

 

Задля обґрунтування системи управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю нами було здійснено аналіз стану 

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю кількох університетів з метою з’ясування особливостей 

досліджуваного процесу. 

На етапі здійснення аналізу стану реалізації забезпечення якості 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

використовувалися квантитативні та квалітативні методи, які мали на меті 

отримати інформацію із трьох джерел:  

 зовнішня інформація закладів вищої економічної освіти, а саме: 

Харківський національній педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Дніпропетровський університет економіки і права імені Альфреда Нобеля, 

Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівський університет 

бізнесу та права, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, Вінницький фінансово-економічний університет, Київський 

національний університет імені Вадима Гетьмана; 

 зовнішня та внутрішня інформація таких закладів вищої освіти, 

як: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(ЛНУ), Університет державної фіскальної служби України (УДФС), 

Університет економіки і права «КРОК»; 

 інформація щодо відповідності наявного досвіду реалізації 

забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю вимогам Європейських стандартів і керівних принципів (ESG); 
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 результати  експертного опитування представників перелічений 

нижче закладів, результати проведеного анкетування, спостереження 

безпосередніх учасників чи опосередкованих учасників дослідження (Yin, 

1994).  

Джерело 1: Аналіз стану управління якістю підготовки майбутніх 

фінансистів-економістів із застосуванням виокремлених у процесі 

експертного опитування критеріїв і відповідних показників, зокрема, таких 

як: конкурентоспроможність випускника, ефективність навчально-виховного 

процесу, ресурсний потенціал, поліпшення, інновації і навчання та якість 

управлінських процесів.  

На цьому етапі на базі ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (ЛНУ), Університету державної фіскальної служби 

України (УДФС), Університету економіки і права «КРОК» нами було 

вивчено статистичні звіти центрів зв’язків з роботодавцями (асоціацій 

випускників) щодо працевлаштування здобувачів вищої освіти; відгуки 

здобувачів вищої освіти та випускників (щоб уникнути заангажованості) про 

їх досвід навчання у досліджуваних ЗВО на ресурсі Education.ua 

(https://www.education.ua/), письмові відгуки 122 здобувачів вищої освіти (79 

респондентів жіночої статі й 43 – чоловічої) 1–4 курсів рівня «бакалавр» і 

рівня «магістр» вищезазначених закладів вищої економічної освіти про їх 

враження щодо ефективності навчально-виховного процесу, відібраних 

методом випадкової вибірки, і відгуки від 37 роботодавців з фінансово-

економічної сфери (9 міжнародних та 28 локальних компаній) щодо їх 

задоволеності рівнем фахової підготовки фахівців, відібраних методом 

випадкової вибірки; аналіз якості освітніх програм, матеріально-технічної та 

інформаційно-методичної бази, науково-педагогічних кадрів, викладання, 

наукових досліджень, статистики академічних досягнень студентів (середній 

бал за ECTS (Європейська система залікових кредитів)); відомості щодо 

https://www.education.ua/
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використання активних, змішаних та дистанційних форм навчання, про 

мотивацію викладацького складу та здобувачів вищої освіти.  

Джерело 2: Для здійснення аналізу відповідності наявного досвіду 

реалізації забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю вимогам Частин 1, 2 та 3 Європейських стандартів і 

керівних принципів (ESG) було опрацьовано зміст документів, що 

стосуються забезпечення якості (Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти, інституційні звіти різного типу (результати 

внутрішнього аудиту) та рівня, які розміщено в публічному доступі) для 

визначення ефективності внутрішнього моніторингу якості. 

Джерело 3: Для підвищення репрезентативності та об’єктивності 

вищезазначеного проведено та опрацьовано результати експертного 

опитування здобувачів вищої освіти економічних закладів. Питальники 

розроблялися на основі узагальнення продуктивних ідей та досвіду 

проведення подібних досліджень у (економічних) закладах вищої освіти 

Європейських країн та України. Процедура кодування сказаного 

досліджуваними здійснювалася згідно з рекомендаціями А. Дж. Міллза, 

Г. Дюрепоса, Е. Вібі (Mills, Durepos & Wiebe, 2010) і Дж. Кресвелла 

(Creswell, 2012). Відповіді було сформовано у дванадцять категорій, які 

включали навчально-методичну діяльність, ключові параметри, 

адміністративні фактори, загальний контекст, спеціальний контекст, якість 

навчання, стратегії вищої освіти, фактори вищої освіти, концептуальні та 

культурні фактори, макрофактори, індивідуальні результати, організаційні 

результати. Зазначені категорії розподілялися на 32 підкатегорії та 173 

ключові поняття (робочий код), які представляли різні погляди респондентів 

на основні категорії. 

До опитування в обов’язковому порядку залучалися проректор з 

навчально-виховної роботи, науковий секретар, декан економічного 

факультету, відповідальна особа за впровадження системи гарантування 
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якості;  респонденти-представники зі складу здобувачів вищої освіти, 

асоціацій випускників закладу, бізнесу (з яким університет співпрацює), 

адміністративного персоналу та викладачі, які були залучені до опитування із 

застосуванням методу випадкового відбору. Отримані відповіді респондентів 

частково верифікувалися за допомогою аналізу офіційних вебсайтів 

інституцій.  

Результати опрацювання даних із Джерела 1. Узагальнені показники 

аналізу стану управління якістю підготовки, які базувалися на оцінці ваги 

критеріїв чотирма експертами на основі отриманих даних за показниками 

представлено на рис. 2.1.1. 

Конкурентоспр
оможність 
випускника

Ефективність 
навчально-
виховного 

процесу

Ресурсний 
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Поліпшення, ін
новації і 

навчання 

Якість 
управлінських 
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Експерт 1 4,21 3,86 2,92 3,22 4,20

Експерт 2 4,11 3,90 3,17 3,31 3,65

Експерт 3 3,59 4,30 2,74 2,94 4,73

Експерт 4 4,01 3,83 2,80 3,43 4,38
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Рис 2.1.1. Узагальнені показники аналізу стану управління якістю 

підготовки, які базувалися на оцінці ваги критеріїв чотирма експертами 

на основі отриманих даних за показниками 

Кожному критерію присвоєно діапазони невизначеності судження за 

шкалою від 1 до 5 де: 1 стосується «відносної відсутності невизначеності 

судження», 2 – «низького рівня невизначеності судження», 3 – «середній 

рівень невизначеності судження», 4 –  «високий рівень невизначеності 

судження»; 5 – «рівень абсолютної невизначеності судження») у межах 

групового рішення. 
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Як бачимо на діаграмі, діапазон невизначеності суджень експертів за 

критеріями дуже різнився як вертикально, так і горизонтально. Також 

експерти виявили відносну одностайність в оцінці ефективності навчально-

виховного процесу, яка, на думку експертів, є низькою. Найвищу оцінку 

отримав ресурсний потенціал закладів вищої економічної освіти. Найбільш 

розпорошеними були судження стосовно якості управлінських процесів, 

упровадження інновації і поліпшення навчання та конкурентоспроможності 

випускника (особливо, на міжнародному ринку праці). 

Отже, вищевикладене дозволяє стверджувати, що спостерігається 

невідповідність між обсягом інвестицій та результатами економічної освіти 

(за процес-результативним підходом до оцінки якості). Якість освітніх 

послуг не відповідає вимогам освітніх стандартів (за стандарт-орієнтованим 

підходом до оцінки якості освіти). Якість освітніх послуг негативно впливає 

на репутацію закладів вищої економічної освіти (за репутаційним підходом 

визначення ефективності управління якістю). 

Результати опрацювання даних із Джерела 2. Аналіз відповідності 

наявного досвіду реалізації забезпечення якості підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю вимогам Європейських стандартів 

і керівних принципів (ESG) здійснювався упродовж 2019 року на основі 

даних із 12 закладів вищої економічної освіти України. Вибірка закладів 

вищої економічної освіти здійснена через застосування критеріїв включення, 

як-от: форма власності, сертифікат ISO, офіційний усереднений рейтинг 

закладу в Україні на таких ресурсах: Освіта.ua Топ-200  Україна, UniRank, 

Scopus та Webometrics (не нижчий за 100 балів) (за 2019 рік), усереднений 

рейтинг закладу (не нижчий, ніж 7 із 10) серед опитуваних студентів 

здобувачів вищої освіти, випускників та роботодавців (кінцевих споживачів), 

кількість здобувачів вищої освіти/завантаженість від ліцензійного обсягу (у 

%)  у 2018 році (як індикатор попиту). До списку відібраних для дослідження 

закладів, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців фінансово-
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економічного профілю, увійшли: Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського (КПІ), ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» (ЛНУ), Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ), Дніпропетровський університет 

економіки і права імені Альфреда Нобеля (ДУЕП), Полтавський університет 

економіки і торгівлі (ПУЕТ), Львівський університет бізнесу та права 

(ЛУБП), Одеський національний економічний університет (ОНЕУ), 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ), 

Вінницький фінансово-економічний університет (ВФЕУ), Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), Тернопільський 

національний економічний університет (ТНЕУ), Київський національний 

університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ).Узагальнено вибірка закладів 

вищої освіти з показниками за критеріями подана в таблиці 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1. 

Узагальнена вибірка закладів вищої освіти з показниками за критеріями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 КПІ Д + + 4 10 30000 / 96 

2 КНЕУ Д + + 17 9 15000 / 83 

3 КНУ Д — + 2 8 25000 / 93 

4 ЛНУ Д — — 42 7 30000 / 93 

5 ОНЕУ Д + + 21 8 11000 / 91 

6 ТНЕУ Д — + 45 9 24000 / 79 

7 ХНПУ Д — + 87 8 10000 / 74 

8 ЧНУ Д — + 13 8 16000 / 77 

9 ДУЕП П + + 85 10 8000 / 86 

10 ВФЕУ П + — 93 8 1000 / 63 
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Продовження табл.2.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 ЛУБП П — — 65 7 700 / 64 

12 ПУЕТ П + + 64 7 7641 / 67 

 

Як видно з таблиці 2.1.1, ми охопили ті заклади, які вважаються 

лідерами в галузі економічної освіти в Україні, послуги яких користуються 

попитом і досвід реалізації управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

яких може вважатися таким, що відображає актуальний стан речей щодо 

досліджуваної проблеми в галузі. 

Аналіз Положень про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

(ЗЯО) вище перелічених закладів, Положення про розробку, затвердження, 

оновлення змісту та закриття освітніх програм, звіти різного типу, які 

розміщено в публічному доступі, виявив, що діяльність закладів вищої 

економічної освіти щодо забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю відповідає: 

а) цілковито в пунктах: 2.4, 3.2, 3.4 та 3.7; 

б) відносно в пунктах: 2.1, 2.5, 2.6, 3.5 та 3.6; 

в) частково в пунктах 2.2, 2.3 та 3.3. 

Варто також зазначити, що інформацію про реалізацію вимог 

Європейських стандартів у пунктах 2.6 та 2.7 у вищій економічній школі 

України нами не знайдено. 

Окремо розглянемо реалізацію кількох пунктів Стандартів. Виконання 

Пункту 1.1 «Політика закладу і процедури забезпечення якості», у якому 

визнається автономія закладу вищої освіти щодо стратегії, політики та 

процедур забезпечення якості освітніх послуг виглядає як певний виклик для 

інституцій, з огляду на дискусійність ефективності акредитаційної процедури 

та запровадження освітніх стандартів [135].   

Пункт 1.2 «Затвердження, моніторинг та періодичний перегляд 

навчальних програм і дипломів» виконується наразі лише формально, 
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оскільки регулюється нормативними документами Міністерства освіти та 

науки (МОН) і внутрішніми розпорядженнями інституцій економічного 

профілю. Залишається відкритим питання залучення в цей процес 

представників майбутньої сфери зайнятості студентів і самих студентів. 

Важливо, також, що навіть ті програми, які були затверджені акредитаційною 

комісією МОН України, часто поступаються у якості контенту та 

педагогічних методів закордонним «еквівалентам» [152] 

Пункт 3.1 «Використання процедур зовнішнього забезпечення якості у 

вищій освіті» почав реалізовуватися лише у 2019 році через запуск діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тому освітяни 

сподіваються на допомогу Агенції у вирішенні значної кількості юридичних 

колізій, які стримують розвиток вищої школи та непорозумінь в освітній 

політиці між закладами вищої освіти та МОН.  

Згідно з Пунктом 3.3 «Діяльність», НАЗЯВО  наразі не сприяє 

забезпеченню балансу між державним важелем забезпечення якості освіти в 

економічних вишах та внутрішніми інструментами виконання цього завдання 

в інституціях. Обидві сторони декларують намагання вивести вищу освіту на 

світовий рівень, проте демонструють заангажованість і  вкрай низьку 

ефективність. 

Хоча Пункт 3.6 декларує «Незалежність», державні органи управління 

мають вирішальний вплив на діяльність закладів вищої економічної освіти. 

Окрім цього, освітні заклади не мають імунітету від змін у політичному 

векторі держави. Часто регуляторна політика держави негативно 

відображається на можливостях закладів економічної освіти щодо їх участі у 

міжнародних проєктах.  

Частина 2: «Стандарти щодо зовнішнього забезпечення якості» 

європейських стандартів, а саме в пунктах 2.6 «Звітування» та 2.7 «Подання 

скарг і апеляцій». Окрім зазначених, у змісті Положень нами не було 

виявлено таких заявлених функцій, як: роль наукової роботи в забезпеченні 
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якості, внутрішня система розвитку викладачів, забезпечення відповідності 

європейським стандартам організації освітнього процесу, створення та 

підтримка системи оцінювання всіх категорій працівників університету – у 

кадровій роботі, і створення баз результатів моніторингу. Недостатньо 

врахована якість технологій освітнього процесу та участь кінцевих 

споживачів освітніх послуг (здобувачі вищої освіти та роботодавці) у 

процесах розробки стандартів та моніторингу якості освіти у вищій 

економічній школі.  

Результати опрацювання даних із Джерела 3. 

Метою опитування було виявлення, як університети (ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», Університет державної 

фіскальної служби України, Університет економіки і права «КРОК») 

характеризують стан реалізації управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців (внутрішня самооцінка), як кінцевий споживач освітніх послуг 

оцінює якість підготовки в певному університеті (зовнішня оцінка) та 

основні параметри власних систем забезпечення якості. 

Цей аналіз стану управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю базується на вимогах Європейських 

стандартів (ESG) до забезпечення якості вищої освіти, яка наразі вважається 

еталонною в Україні. Подальший виклад наших напрацювань буде 

стосуватися внутрішньої самооцінки забезпечення якості (політика закладів і 

процедур забезпечення якості, затвердження, моніторинг й періодичний 

перегляд програм, оцінювання здобувачів вищої освіти, забезпечення якості 

викладацького складу, навчальні ресурси та підтримка здобувачів вищої 

освіти, інформаційні системи, публічність інформації) та зовнішньої оцінки 

(оцінка якості підготовки в перелічених вище інституціях кінцевим 

споживачем освітніх послуг).  

На запитання, яке стосувалося напрямів політики в галузі забезпечення 

якості освіти закладів вищої економічної освіти, респонденти виокремили 
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нормативну (відповідність формальним вимогам), маркетингову, комерційну 

та іміджеву (рейтинг закладу освіти) складові. 

Відповіді респондентів розподілилися таким чином (див.: рис. 2.1.2). 

 

Політика 
відповідності 
норматиним 

вимогам
53%

Політика 
стимулювання 

попиту (маркетинг)
22%

Політика пріоритету 
фінансової вигоди 
(Value for Money)

14%

Політика створення 
бренду (рейтинг)

11%

Політика відповідності норматиним вимогам

Політика стимулювання попиту (маркетинг)

Політика пріоритету фінансової вигоди (Value for Money)

Політика створення бренду (рейтинг)

 

Рис. 2.1.2. Пріоритети досліджуваних закладів вищої економічної 

освіти щодо якості послуг 

 

Наявність Концепції чи Положення щодо  забезпечення якості освіти в 

закладі підтвердили 72 % опитаних. Організація освітнього процесу є 

ключовим пунктом усіх документів, які стосуються реалізації завдання 

забезпечення якості освіти.  

На запитання про наявність та впровадження системи чи елементів 

(процедур забезпечення) оцінювання якості освіти 81 % опитаних дали 

ствердну відповідь, 13 % відповіли заперечно, а 6%  – не дали відповіді 

взагалі. На запитання щодо труднощів упровадження  систем (елементів) 

управління якістю освіти було названо такі: брак ресурсів та досвіду роботи 
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автономно (47 %), спротив частини науково-педагогічного персоналу (38 %), 

низька якість підготовки випускників шкіл (12 %), брак мотивації персоналу 

(3 %). Розподіл відповідей респондентів на це запитання подано на діаграмі 

2.1.3 (див.:  рис. 2.1.3). 

Брак ресурсів да 
досвіду для 
автономії

47%

Спротив 
працівників

38%

Погана підготовка 
абітурієнтів

12%

Брак мотивації 
персоналу

3%

 

Рис. 2.1.3. Розподіл відповідей респондентів на запитання щодо 

труднощів упровадження  систем (елементів) управління якістю освіти 

 

Серед переваг від запровадження сучасних стандартизованих моделей 

управління якістю було названо кращу впізнаваність закладу, імідж закладу 

та (опосередковано) працівників (53 %), упевненість щодо того, що заклад не 

підпаде під скорочення чи злиття з іншим (17 %), кращий набір здобувачів 

вищої освіти (20 %). Розподіл відповідей респондентів на це запитання 

подано на діаграмі 2.1.4 (див.: рис. 2.1.4). 
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Імідж
59%уникнення 

закриття
19%

Кращий набір
22%

 

Рис. 2.1.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання щодо 

переваг від упровадження  систем (елементів) управління якістю освіти 

Опитування щодо механізмів забезпечення якості освітніх програм, 

якості викладання, результатів навчання і кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти дозволи з’ясувати, що 80 % опитаних підтвердили факт 

перегляду освітніх програм щороку, така сама кількість респондентів 

(81,5 %) зазначила про домінування упровадження нових програм 

(спеціальностей) навчання, що, на нашу думку, є позитивною реакцією на 

динаміку ринку праці. Також 73 % опитаних підтвердили, що залучали 

експертів до розробки нових програм. Регулярне оцінювання якості своїх 

освітніх програм стейкхолдерами задекларували задекларували 94 % 

респондентів, а саме: батьками студентів, викладачами, адміністрацією й 

роботодавцями. Серед типових інструментів для здійснення оцінки якості 

освітніх програм було названо: порівняння змісту освітніх програм з 

однотипними програмами вітчизняних та зарубіжних профільних закладів 

освіти, опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня їх задоволеності 

наповненням навчальних планів, експертна оцінка програм практиками в 

певній сфері. Цікавим є те, що респонденти вважають найбільш ефективним 

«зовнішнє» оцінювання із залученням роботодавців та випускників,  і через 

порівняння із зарубіжними профільними закладами освіти, оскільки 

внутрішній моніторинг вони вважають заангажованим, так як 
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опосередковано має убезпечити від небажаного оприлюднення результатів та 

витоку їх за межі закладу.  

Важливим механізмом забезпечення якості освітніх програм 

респонденти вважають оцінювання якості окремих дисциплін (91 %). Серед 

інструментів оцінки якості окремих дисциплін домінантними є формальні 

методи, зокрема: перевірка якості навчально-методичного забезпечення та 

змісту робочих програм відповідальними особами (92 %), вивчення думок 

здобувачів вищої освіти (31 %), зовнішнє рецензування та вивчення думок 

експертів і роботодавців (14 %) – інструменти «зовнішньої» оцінки 

використовуються найменше, а визначення якості дисциплін через 

оцінювання їх методичного забезпечення адміністративним персоналом 

доводять, що якість навчальної дисципліни асоціюється у закладах освіти із 

паперово-технічним аспектом якості навчання. 

Отже, зазначене вище спонукає до висновку, що внутрішній 

моніторинг якості освітніх програм домінує над зовнішнім, що значно 

впливає на його валідність та об’єктивність. 

Аналізуючи стан оцінювання якості роботи викладацького складу в 

системі підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, ми 

зосередили наше опитування на заходах для мотивування викладачів, системі 

підвищення кваліфікації викладацько-професорського складу, ступеня 

наукової активності останніх, їх участі у міжнародних наукових та освітніх 

проєктах. Академічний плагіат був акцентованим питанням опитування. 

Оцінювання якості роботи викладацького складу, як зазначають 85 % 

учасників опитування, головним чином базується на оцінювання їх науково-

методичної діяльності, проведення відкритих занять, оцінюванні 

розробленого ними навчально-методичного забезпечення дисципліни, на 

результатах ректорських контрольних робіт. З іншої сторони, моніторинг 

якості викладання шляхом проведення підсумкового контролю з дисципліни 

(заліку/екзамену) іншим викладачем, проведення анонімних опитувань серед 
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студентів стосовно якості роботи певних викладачів – «зовнішнє 

оцінювання» – є предметом супротиву (бо трактуються викладачами як 

неповага, недовіра чи тиск, цькування з боку адміністрації) зі сторони 

викладачів і застосовується епізодично у 3 % закладів вищої економічної 

освіти (див.: рис. 2.1.5).  

Окрім вищезазначеного, наше дослідження показало, що не в усіх 

закладах освіти практикують оцінювання викладачів здобувачами вищої 

освіти, самооцінку наукової, організаційної й методичної діяльності науково-

педагогічних і педагогічних працівників, і лише окремі з них розміщують 

рейтинги викладачів на відповідній сторінці вебсайту. 

Систематично Несистематично Не проводяться

Науково-методична робота 97 2 1

Ректорські контрольні роботи 73 21 6

Опитування студентів 2 27 71

Перехрестне колегіальне 
оцінювання

1 11 88
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Рис. 2.1.5. Розподіл відповідей щодо параметрів для оцінювання 

якості роботи викладацького складу 

 

Щодо практики диференціації заробітної плати для мотивування 

викладачів відповідно до вищезазначених показників його ефективності 

(результатів оцінки якості), наше опитування показало, що такий підхід є 

типовим лише у ЗВО приватної форми власності, у закладах державної 

форми власності викладачів стимулюють у вигляді виплати премій (тощо). 
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Система підвищення кваліфікації викладацько-професорського складу 

реалізується через стажування в установах чи організаціях (96 %) та навчання 

на сертифікованих програмах (4 %). Попри парадокс, що останні є значно 

більш ефективними (проте, офіційно не визнаються і не впливають на зміни в 

заробітній платі), домінує формальне проходження стажування з подальшим 

звітуванням на засіданні кафедри чи 76-годинного курсу з отриманням 

сертифіката державного зразка. 

Наукова активність викладачів теж визнана 96 % респондентів 

номінальною і такою, що не має нічого спільного з якістю викладання. А 

участь у міжнародних наукових (грантових) та освітніх проєктах має 

головним чином спорадичний, обмежений та несистемний характер. Щодо 

питання, яке стосується академічного плагіату, 98 % закладів 

використовують комп’ютерне програмне забезпечення для перевірки 

наукових робіт та статей професорсько-викладацького складу на академічний 

плагіат та різні форми рецензування (сліпе, колегіальне (peer-review) чи 

експертне). 

Отже, моніторинг якості викладання здійснюється через оцінювання 

якості занять і рейтингів викладачів, на основі проходження викладачем 

курсів підвищення кваліфікації та тренінгів. Серед форм заохочення науково-

педагогічної діяльності викладачів превалюють різні форми морального 

заохочення (89 % респондентів). 

Аналіз стану управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю у його такій складовій, як оцінювання 

якості досягнутих результатів навчання,  дозволив визначити, що в усіх 

інституціях аудит/ оцінювання результатів навчання здійснюється лише 

внутрішніми інструментами. Згідно з результатами нашого опитування, 

регулярно проводяться ректорські контрольні роботи, внутрішнє 

рецензування – внутрішній моніторинг, та зовнішнє рецензування 

кваліфікаційних робіт – зовнішній моніторинг. Отримання зворотного 
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зв’язку від випускників, а також від організацій, підприємств, на яких вони 

працюють, відбувається ситуативно. Зокрема, 93 % учасників анкетування 

вважають вирішальним у забезпеченні незаангажованих і об’єктивних 

результатів навчання кадровий склад викладачів освітньої 

програми/спеціальності. Щодо якості кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти (магістерських, курсових, проєктів тощо) ми з’ясували, що у 94 % 

інституцій практика зовнішнього експертного оцінювання таких робіт ще не 

отримала визнання. Моніторинг офіційних вебсайтів перелічених вище 

закладів на предмет  забезпечення доступу до документації щодо 

забезпечення системи якості освіти виявив, що лише 17 % закладів мають на 

сайті окремий розділ – «Якість освіти». Проте, 75 % закладів мають у 

публічному доступі Концепцію (Положення) з деталізованою стратегією, 

системою та механізмом забезпечення якості в інституції. Виходячи з того, 

що ключовим елементом системи забезпечення якості є поінформованість 

споживачів стосовно змісту освітніх продуктів і програм, лише 34 % закладів 

розміщують їх повний опис на сторінках відповідних факультетів чи кафедр, 

у той час коли решта закладів публікують лише перелік дисциплін, які 

закріплені за кафедрами. 

Окреслені дані стосовно сучасного стану якості професійної підготовки 

майбутніх  фахівців фінансово-економічного профілю у ЗВО України дали 

змогу конкретизувати критерії та показники згаданої підготовки. Отримані 

висновки відображено в таблицях 2.1.2, 2.1.3. 

Таблиця 2.1.2 

Критерії і показники якості умов професійної підготовки майбутніх  

фахівців фінансово-економічного профілю у ЗВО 

ғ Критерії Показники 
1 2 3 

1 Якість контингенту 

абітурієнтів 
 середній бал в атестаті; 

 бали в атестаті з профілюючих дисциплін; 

 результати складання вступних іспитів;  

 успішність навчання на підготовчих курсах; 

 результат зовнішнього незалежного  
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Продовження табл. 2.1.2 

1 2 3 
   тестування; 

 рівень мотивації до професії; 

 соціальна характеристика абітурієнта. 

 

2 Рівень кваліфікації 

викладачів 
 кількість викладачів, які мають науковий 

ступінь, певні кваліфікаційні категорії; 

 досвід роботи (стаж роботи у вищій школі);  

  навчальне навантаження; 

 підвищення кваліфікації; 

 вікова категорія. 

3 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

процесу підготовки 

 достатня кількість аудиторій для теоретичного і 

практичного навчання; 

 наявність комп’ютерних класів, підключених до 

мережі Іnternet; 

 достатня кількість автоматизованих робочих 

місць; 

 наявність бібліотеки з читальним залом,  

е / бібліотеки; 

 наявність спортивного залу з необхідним 

обладнанням, спортивного майданчика; 

 наявність гуртожитку, можливості харчування, 

медичного обслуговування. 

 

4 Науково- методичне 

та інформаційно - 

комунікаційне 

забезпечення  

процесу підготовки 

 достатня кількість підручників, посібників, 

іншої навчальної та навчально-методичної 

літератури; 

відповідність змісту планів, програм, методичної 

літератури державним стандартам;  

 наявність видавничого відділу; 

 рівень інформатизації процесу підготовки;  

 наявність комп’ютерних програм, що 

забезпечують інформаційно-комунікаційну 

підготовку; 

 вільний доступ до інформаційних ресурсів;  

 наявність мультимедіа-обладнання. 

 

На етапі вивчення думки кінцевого споживача про якість підготовки в 

закладах вищої освіти (ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», Університет державної фіскальної служби України, 

Університет економіки і права «КРОК») – здобувачі вищої освіти, 

випускники та роботодавці краще відгукувалися про заклад приватної форми 

власності, зазначаючи, що система освіти є більш ліберальною, що, на їх 
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думку, стимулює почуття відповідальності, більш клієнт-орієнтованою 

(індивідуалізованою), повніше розкриває потенціал здобувача вищої освіти, є 

більш практико-орієнтованою (щоб витримати конкуренцію, приватні 

заклади освіти більш гнучко підходять до вирішення як освітніх, так і 

фінансових питань). 

 

Таблиця 2.1.3 

Критерії і показники якості професійної підготовки майбутніх  фахівців 

фінансово-економічного профілю у ЗВО 

 

ғ Критерії Показники 

1 2 3 

1. Рівень організації 

процесу підготовки 

– оптимальний розклад навчальних занять, консультацій;  

– автоматизація процесу складання розкладу; 

–  ефективне використання аудиторного фонду; 

– рівномірне навантаження на здобувача вищої освіти і 

викладача. 

 

2. Якість навчальної 

діяльності майбутніх 

фахівців фінансово-

економічної сфери 

–  поточна атестація навчальних досягнень; 

– результати проміжної і підсумкової атестації;  

– результат залишкових знань студентів; 

– результат захисту курсових (випускних) робіт; 

– результати державної атестації; 

– результат опитування випускників про якість підготовки. 

 

3. Якість методів 

навчання 

– використання сучасних технологій під час 

занять; 

– використання інтерактивних методів навчання;  

– використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

4. Якість контролю – різноманітність видів контрольних завдань; 

– облік індивідуального й  диференційованого підходу; 

– кількість варіантів у кожній роботі; 

– упровадження тестування, зокрема й  комп'ютерного та 

дистанційної освіти; 

– упровадження рейтингової оцінки знань. 

 

Отже, аналіз реального стану управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю за попередньо визначеними 

критеріями та показниками виявив невідповідність між обсягом інвестицій та 
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результатами економічної освіти (за процес-результативним підходом до 

оцінки якості). Якість освітніх послуг не відповідає вимогам освітніх 

стандартів (за стандарт-орієнтованим підходом до оцінки якості освіти). 

Якість освітніх послуг негативно впливає на репутацію закладів вищої 

економічної освіти (за репутаційним підходом визначення ефективності 

управління якістю).  

Реалізація вимог Європейських стандартів і керівних принципів (ESG) 

на основі відомостей з досліджуваних закладів вищої економічної освіти 

України щодо забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців дозволяє 

стверджувати про відставання та низьку ефективність політики, процедур та 

системи зовнішнього та внутрішнього моніторингу якості. Практика 

«внутрішнього» оцінювання залишається превалюючою. Комплексний 

моніторинг якості освіти із залученням кінцевого споживача послуг 

необхідний для подолання замкненості закладів вищої економічної освіти на 

самих собі.  

Ураховувалося, що в процесі проєктування та моделювання системи 

управління якістю освіти майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери 

не можна обійтися тільки заданими критеріями стандартів, показниками 

знань, умінь і навичок. Тут необхідна постійна наявність достовірної 

інформації про всі стани,  засоби й умови функціювання кожного елемента 

вишівської системи, можливість вимірювання показників якості освітнього 

процесу. Це досягається шляхом організації системного моніторингу якості 

освіти. Системний моніторинг передбачає оцінку якості контингенту 

абітурієнтів і студентів, професійних освітніх програм, рівня наукової та 

навчальної підготовленості викладацького й навчально-допоміжного складу, 

стану науково-дослідних робіт і їх зв’язку зі змістом навчальних курсів, 

ефективності організації навчального процесу, аналізу підсумкової 

підготовки здобувачів вищої освіти з дисциплін, циклів дисциплін тощо. 

Експериментальна система управління якістю зобов’язуватиме освітню 
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установу вищої професійної освіти ввести в практику постійну оцінку й 

визначення ступеня задоволеності студентів, яка повинна узгоджуватися з 

професійними стандартами, принципами й духом освітньої установи. 

Тож, перейдемо до обґрунтування системи управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

університетах України з акцентом на її зорієнтованість на задоволення 

потреб споживача. 

 

2.2. Обґрунтування системи управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю в університетах України 

 

Згідно з основними принципами Болонського процесу, однією з умов 

діяльності ЗВО є система забезпечення якості освітніх послуг на основі 

проведення моніторингу якості. Саме моніторинг дозволяє ЗВО здійснювати 

багаторівневу оцінку якості у сфері забезпечення професійної підготовки 

своїх випускників. В умовах жорсткої конкуренції, відсутності розподілу 

здобувачів вищої освіти, насиченості ринку праці фахівцями фінансово-

економічної сфери ця проблема є актуальною для кожного вищого 

економічного навчального закладу. 

Проаналізувавши наявні підходи до розуміння сутності, структури, 

умов, результатів управління якістю професійної  підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічної сфери у ЗВО України, був зроблений 

висновок, що ще не склалося єдиного підходу до розуміння такої системи, її 

організації, ефективного застосування і результативності, включаючи 

професійну спрямованість змісту впроваджуваного моніторингу якості. 

Як зауважує у дослідженні Ю. Федорченко,  оцінювання 

результативності навчального процесу в економічних ЗВО має здійснюватися 

комплексно, з урахуванням усіх аспектів навчально-виховного процесу [152]. 

За такої умови можна гарантувати отримання об’єктивних відомостей про 



 

106 
 

його стан, забезпечити результативність на основі поетапного відстеження та 

поточного регулювання. У результаті аналізу теорії моніторингу якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери  ми 

дійшли висновку, що інформаційне забезпечення, отримане на основі 

моніторингу якості професійної підготовки у ЗВО, має відображати 

навчальні досягнення здобувачів вищої освіти, можливості й результати 

працевлаштування  випускників, їх задоволеність якістю підготовки до 

професійної діяльності, ефективність роботи викладачів. 

З огляду на багатогранність моніторингу, розглянемо основні 

характеристики управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічної сфери як системи. 

Слово «система» має грецьке походження і означає ціле з кількох 

частин, організацію, порядок, об’єднання. Поняття системи – одне з 

основних у науці, воно передбачає наявність кількох об’єктів, які пов’язані 

між собою і функціонують як єдине ціле [6]. З поняттям системи пов’язаний 

системний підхід, який застосовується в наукових дослідженнях. При цьому 

система розбивається на частини з метою спростити процедуру аналізу щодо 

кожного її елемента, після чого отримані результати знову синтезуються. 

Сучасний український учений О. Булавенко [16] зазначає, що системний 

підхід полягає в тому, що кожен більш-менш складний об’єкт розглядається 

як самостійна система зі своїми особливостями функціонування та розвитку. 

У нашому дослідженні управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічної сфери будемо розглядати як систему, яка 

об’єднує в собі мету, основні завдання, об’єкти і суб’єкти, принципи та 

функції, методи вивчення, критерії та показники якості, контрольні заходи. 

Оцінка якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічної сфери може бути представлена у вигляді комплексу критеріїв 

(див.: рис. 2.2.1), де, як відомо, якість визначається ступенем задоволення 

очікувань учасниками процесу підготовки [27] або ступенем досягнення 
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Якість 
результату 

(конкуренто-

спроможність 

випускника) 

Якість умов 

 

(набір 

здобувачів 

вищої освіти, 

ефективність 

навчально-

виховного  

процесу, 

поліпшення, 

інновації і 

навчання, 
наукова 

діяльність) 

Якість 

процесу 

(ефектив-

ність 

процесів 

життєвого 

циклу) 

Якість 

мети 

 

(якість 

управ-

лінських 

процесів) 

Фактичний стан професійної 
підготовки 

Відхилення Запланований стан 
професійної підготовки 

поставленої мети [49] (див.: рис. 2.2.2), причому якість буде тим вищою, чим 

меншою є величина відхилення між фактичним станом професійної 

підготовки студентів фінансово-економічної спеціальності та планованим. 

У подальшому для оцінки якості ефективності управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців (фінансово-економічного профілю) 

використовуватимемо такі критерії: якість управлінських процесів, 

ефективність процесів життєвого циклу, набір студентів, ефективність 

навчально-виховного процесу, поліпшення, інновації та навчання, наукова 

діяльність, конкурентоспроможність випускника, ресурсний потенціал. 

 

Рис. 2.2.1. Критерії якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю 

 

 

 

Рис. 2.2.2. Якість професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю 
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Інформаційною основою управління якістю є моніторинг, спрямований 

на отримання оперативної та об’єктивної інформації про якість результатів 

підготовки та умов їх досягнення, тому основною метою управління якістю 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери 

вважаємо забезпечення інформацією про якість їх підготовки в будь-який 

момент часу всіх зацікавлених сторін, а саме суспільства, держави, 

роботодавців, здобувачів вищої освіти й , безпосередньо, ЗВО, який здійснює 

підготовку. 

Проаналізувавши вимоги зацікавлених сторін до рівня якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери, ми 

виокремили такі критерії:  

 сукупність теоретичних знань випускників та здатність їх 

застосовувати на практиці; 

 сукупність сформованих практичних умінь, навичок, 

професійних компетенцій; 

 рівень розвитку професійно значущих особистісних якостей; 

 рівень мотивації особистісного професійного розвитку. 

Залежно від споживача якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічної сфери перераховані складові відіграють 

різну роль, але ЗВО має забезпечити якомога вищий рівень кожного з них. 

Отже, основною метою діяльності ЗВО є забезпечення високого рівня якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери, 

усіх його складових. 

Передбачалося, що розроблена система управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери виконуватиме 

низку функцій, серед яких:  

 аналітико-інформативна – полягає в отриманні, аналізі та поширенні 

інформації про стан підготовки в будь-який момент часу, дозволяє оцінити 

характер і особливості процесу підготовки майбутніх фахівців фінансово-
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економічної сфери; визначенні відповідності отриманих результатів меті й 

завданням діяльності ЗВО; виявленні причин сучасних тенденцій 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери; 

 контролювальна – полягає в постійному спостереженні за результатами 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери та 

контролі за виконанням планів і відповідністю дій стосовно до 

рекомендованих коригувальних заходів; 

 стимулювально-мотиваційна  – забезпечує стимулювальний вплив на 

всіх суб’єктів системи управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічної сфери, полягає в безпосередньому впливі 

зібраної інформації на свідомість і мотиви учасників процесу підготовки; 

 прогностична – забезпечує прогнозування результатів процесу 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери, дозволяє 

обґрунтовано розробляти плани на найближче та віддалене майбутнє; 

 коригувальна –  полягає у своєчасному реагуванні на виявлені помилки 

в підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери, запобіганні 

негативним явищам, проблемам у процесі підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічної сфери, а також у розробленні рекомендацій та 

обґрунтованих заходів щодо їх своєчасного усунення. 

Вважаємо, що в цілісності та взаємозв’язку виокремлених функцій 

система управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціально-економічної сфери дасть змогу зреалізувати свою мету й істотно 

удосконалити професійну підготовку здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за цими спеціальностями. Якість професійної підготовки є 

складним педагогічним явищем, яке можна розглядати і як систему, і як 

процес, який здійснюється під час збору, обробки, систематизації, аналізу, 

оцінки та інтерпретації моніторингової інформації, прогнозу подальшого 

розвитку та складання коригувальних заходів. Ці процеси визначають етапи 

впровадження розробленої системи, коли результат попереднього етапу 
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наповнює змістом наступний. Основними етапами імплементації розробленої 

системи в освітню практику ЗВО визначено:  

 підготовчий – передбачає планування дослідження, розробку 

програми, ознайомлення з нормативними документами;  

 основний етап об’єднує в собі етап безпосереднього збору, 

вимірювання, оцінки інформації та етап її систематизації і узагальнення;  

 заключний – є етапом ухвалення рішень. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив виокремити систему 

загальних та специфічних принципів, які є найбільш суттєвими й 

розкривають вимоги до організації та впровадження системи управління 

якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної 

сфери в сучасних умовах, а саме до загальних принципів віднесено: принцип 

цілеспрямованості, науковості, безперервності, цілісності, об’єктивності, 

оперативності та своєчасності, узгодженості дій суб’єктів моніторингу, 

динамічності, циклічності, відкритості та гласності. Натомість специфічними 

принципами реалізації розробленої системи визначено: 

 принцип орієнтації на споживача – результати і стабільна 

діяльність вишів, перш за все, залежать від споживачів освітніх послуг. Тому 

керівництво ЗВО, аналізуючи поточні й майбутні потреби споживачів 

освітніх послуг, повинно задовольняти в повному обсязі ці вимоги, 

перевершуючи їх очікування. З цією метою у ЗВО систематично проводилися 

маркетингові дослідження ринку праці, а також моніторинг і прогнозування 

майбутніх вимог до якості надання освітніх послуг; 

 принцип лідерства – керівництво ЗВО спрямовуватиме свою 

роботу на забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічної сфери з метою займати провідну позицію лідера в 

усіх напрямах освітньої діяльності серед ЗВО Україні. З цією метою 

необхідно: установлювати цілі й забезпечувати єдність колективу в їх 

досягненнях на всіх рівнях, здійснювати підтримку й управління; 
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 принцип зацікавленості персоналу – співробітники ЗВО 

складають основу якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічної сфери, тому керівники ЗВО та його структурних 

підрозділів сприятимуть створенню і підтримці оптимального соціально-

економічного середовища і психологічного клімату в колективі, які 

сприятимуть реалізації творчого та науково-дослідного потенціалу 

співробітників, спрямовуючи його на виконання основних завдань 

професійного навчання здобувачів вищої освіти цієї спеціальності; 

 принцип процесного підходу –  означає, що будь-яка діяльність у 

ЗВО, яка має свої «входи» і «виходи» і використовує певні ресурси, відтак 

розглядається як процес; такий підхід дозволяє найбільш ефективно досягти 

бажаних результатів діяльності щодо управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери;  

 принцип системного підходу до управління – розглядаючи будь-

яку діяльність як процес і з огляду на те, що «вихід» одного процесу є 

«входом» для одного або кількох інших процесів, управління 

взаємопов’язаними процесами у структурі якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери здійснюється як управління 

системою та ін. 

Суб’єктами системи управління якістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери постають здобувачів вищої 

освіти, викладачі, адміністрація ЗВО, роботодавці. Усі вони зацікавлені в 

підвищенні якості підготовки та знаходженні шляхів її удосконалення. 

Об’єктом у процесі проєктування експериментальної системи є сам процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери у 

ЗВО. Предметом системи є якість фахової підготовки студентів окреслених 

спеціальностей. 

Формування цілісної системи управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери у ЗВО 
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Якість підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

 

Загальні компетенції Професійні компетенції 

стан здоров’я 

професійно-значущі: високий рівень 

розвитку пам´яті, математичних 

здібностей, аналітичного мислення; 

здатність працювати в умовах дефіциту 

часу та інформації тощо 

особистісні: відповідальність, 

наполегливість, акуратність, впевненість, 

ерудованість, порядність,  

комунікабельність 

відповідність стандартам 

глибина, повнота, надійність знань 

результат навчальної успішності 

Рівень фізичного здоров´я 

і орієнтація на дотримання 

ЗСЖ 

Рівень особистісного 

розвитку і сформованості 

професійних якостей 

передбачало визначення загальних напрямів і найбільш важливих показників 

у процесі підготовки сучасних фінансистів та економістів, які будуть 

відслідковуватися. Відповідно до виявлених критеріїв якості професійної 

підготовки було визначено найбільш значущі критерії якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери: якість умов, 

якість процесу і якість результату, ураховуючи особливості їх підготовки й 

перелік вимог до її якості. Критерії якості результату підготовки 

виражаються відповідно в особистісних, професійних і соціальних 

характеристик майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери, що нині є 

актуальними на ринку праці та в суспільстві в цілому (див.: рис. 2.2.3). 

З огляду на те, що якість результату професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічної сфери визначається якістю освітнього 

процесу, вважаємо, що розробка експериментальної системи управління 

якістю у ЗВО передбачає дослідження якості умов підготовки та якості 

самого процесу підготовки. 

 

 

                Рівень засвоєних знань, 

                набутих умінь, навичок,  

                здатність застосовувати 

                     їх на практиці 
 

 

’ 

 

 

  

                                                                                готовність до ЗСЖ 

 

 

Рис. 2.2.3. Критерії і показники якості результату професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у ЗВО 
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Система управління якістю професійної підготовки у ЗВО 

 

Продовжуючи, відзначимо, що апелюючи до необхідності досягнення 

цілісності розробленої системи, взято до уваги той факт, що анонсована 

структура складається  із зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери. 

Система управління якістю професійної підготовки у ЗВО 

Внутрішній  контроль  якості Зовнішній контроль  якості 

   

 

Рис. 2.2.4. Система управління якістю професійної підготовки у 

ЗВО 

 

Так, підсистема зовнішнього забезпечення якості складається з: 

 стандартів для кожного рівня вищої освіти в межах спеціальності 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій; 

 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності навчальних 

закладів; 

 акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності 

навчальних закладів; 

 бенчмаркінг; 
 аудит; 
 оцінка. 

Зовнішня
гарантія 
якості: 

 

 Внутрішня 

гарантія 

якості: 

 

 моніторинг; 

 аналіз і оцінка; 

 покращення 

 

Акредитація 
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 вимог державної атестації щодо набутих компетенцій 

випускників; 

 стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення 

конкурентоспроможного рівня підготовки фахівців фінансово-економічної 

сфери; 

 світового й національного рейтингового оцінювання діяльності 

ЗВО. 

Тоді як підсистема внутрішньої якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери передбачає: 

 контроль за: кадровим забезпеченням освітньої діяльності; 

навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; матеріально-

технічним забезпеченням освітньої діяльності; якістю проведення 

навчальних занять; якістю знань студентів;  

 забезпечення мобільності здобувачів вищої освіти; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступеня вищої освіти та кваліфікації; 

 систему запобігання академічного плагіату в роботах здобувачів 

вищої освіти. 

У межах дослідження систему управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, що 

відповідає вимогам Європейських стандартів, трактуватимемо як сукупність 

систематично здійснюваних видів діяльності ЗВО, спрямованих на створення 

організаційних, технічних, економічних та соціальних умов, що гарантують 

належний рівень і стабільність якості освітньої діяльності студентів 

окреслених спеціальностей. 
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Основою впровадження та функціонування експериментальної системи 

є стандарт ISO 9001 діє до: 2015 «Система управління якістю. Вимоги». Ним 

визначено вимоги, яким повинна відповідати система якості, щоб 

гарантувати постійну відповідність результатів освітньої діяльності вимогам 

замовника. Система управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю регламентує діяльність усіх 

співробітників ЗВО, які впливають на якість кінцевого результату й на 

задоволеність споживачів (замовників). 

Поряд з цим ураховувалося, що розроблення системи управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців має бути спрямована на вирішення 

головного завдання: створити якість і цінність такої підготовки невід’ємною 

частиною процесу її надання, а це означає, що не тільки підготовка і процес її 

надання є невіддільними, а й категорії якість і підготовка слід розглядати як 

взаємозв’язані. Виходячи з того, що параметри якості підготовки можуть 

мати кількісні та якісні характеристики, які вимірюються інструментально чи 

оцінюються як  придатні/непридатні, якість як ринкова характеристика 

освітнього продукту може бути виражена в п’яти категоріях:  

1) абстрактна;  

2) орієнтована на освітній продукт;  

3) орієнтована на споживача; 

4) орієнтована на процес надання послуги;  

 5) орієнтована на створення цінностей. 

На нашу думку, акцент на задоволення потреб споживача є ключовим 

аспектом у розробці системи управління якістю, оскільки споживач є 

арбітром у процесі оцінювання якості освітнього продукту і стратегія 

діяльності закладу освіти спрямована – як у короткотерміновій, так і в 

довготерміновій перспективі – на  задоволення запитів споживача, що, у 

свою чергу, вимагає безперервного системного вивчення потреб (запитів) 

споживачів, оскільки вони (потреби й запити) постійно змінюються. У цьому 
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зв’язку, Лі та Гандольфі (2007) стверджували, що закладам вищої освіти 

потрібно бути організаціями, що безперервно самовдосконалюються, щоб 

бути здатними адаптуватися до умов, які постійно змінюються.  

У контексті зазначеного, оптимальною є циклічна, орієнтована на 

задоволення споживача, модель забезпечення якості вищої економічної 

освіти (див. рис. 2.2.4). Така система дозволяє встановити взаємозв’язок між:  

1) сприйняттям якості освітніх послуг під час навчання і розміром 

фінансової вигоди, яку студент отримує після працевлаштування 

(рентабельність);  

2) між якістю освітніх послуг та набутою лояльністю «споживачів»;  

3) між очікуваною якістю освітніх послуг та сприйняттям студентами 

фактично наданої освітньої послуги. 

У процесі створення моделі системи забезпечення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

ураховувалося, що педагогічне моделювання останнім часом набуває 

широкого застосування в дослідженнях, що пов’язано з модернізацією 

системи вищої освіти та її змісту, необхідністю інноваційного розвитку в 

підготовці фахівців. 

Завдяки моделям дослідники можуть конкретизувати своє уявлення про 

різноманітні зміни в навчанні. Основними поняттями педагогічного 

моделювання є терміни «модель» і «моделювання». Термін «модель» своєю 

історією сягає ще часів Ренесансу, проте в науковий обіг його увів німецький 

математик Г. Лейбніц, який розглядав модель як інформаційний еквівалент 

об’єкта конструювання. 

На сучасному етапі філософський словник представляє визначення 

моделі як аналога (схеми, структури, знакової системи) певного фрагмента 

природної чи соціальної реальності, породження людської культури, 

концептуально-теоретичної освіти – оригіналу моделі [151]. 
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Моделювання розглядається як метод дослідження об’єктів пізнання на 

їх моделях [175]; як відтворення характеристик певного об’єкта на іншому 

об’єкті, спеціально створеному для їх дослідження [170]. При цьому штучно 

створений об’єкт відображає і відтворює у спрощеному вигляді структуру, 

властивості, взаємозв’язки та відносини між елементами об’єкта, 

дослідження якого у природному вигляді є важким або взагалі не 

можливим [168]. 

У процесі створення моделей (моделюванні) необхідно дотримуватися, 

на думку дослідників, обов’язкових умов, а саме: аналогії (подібності), 

репрезентативності (заміщення), екстраполяції (можливості поширення, 

перенесення отриманих даних на досліджуваний об’єкт). Незважаючи на те, 

що в багатьох галузях науки моделювання широко застосовується на 

сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики, воно ще 

недостатньо розроблено, хоча вже займає важливе місце в дослідженні 

педагогічних явищ (об’єктів) поряд зі спостереженням і педагогічним 

експериментом. 

Педагогічне моделювання реалізується на трьох рівнях: 

методологічному (концептуальні положення), теоретичному (власне 

педагогічні моделі) і методичному (алгоритм застосування моделей). 

Відповідно до цього процес педагогічного моделювання ми розглядали як 

розробку серії моделей, які змінюють одна одну в міру наближення до 

об’єкта. 

Ураховувалося, що моделювання здійснюється за таким алгоритмом: 

 входження у процес і вибір методологічних основ для 

моделювання, якісний опис предмета дослідження; 

 постановка завдань моделювання; 

 конструювання моделі з уточненням залежності між основними 

елементами об’єкта дослідження, визначенням параметрів цього об’єкта та 

критеріїв оцінки їх змін, вибір методик оцінювання; 
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 дослідження валідності моделі у вирішенні необхідних завдань; 

 застосування моделі в педагогічному експерименті; 

 змістовна інтерпретація результатів моделювання. 

На підставі цих загальних положень ми будемо обґрунтовувати модель 

системи управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю у ЗВО. 

Разом з тим, побудова моделі експериментальної системи управління 

якістю вимагає врахування загальнотеоретичних підходів до управління 

якістю вищої освіти. Ми вже розглядали загальні теоретичні підходи до 

побудови моделей управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю у підрозділах 1.2  та 1.3. У процесі 

дослідження сутнісних характеристик зазначених моделей і практики їх 

застосування при створенні систем управління якістю в сучасних ЗВО 

виявлено, що найбільш актуальною у вирішенні проблем якості навчального 

процесу є модель на основі стандартів ISO [193]. Ця модель передбачає 

механізм внутрішньої і зовнішньої перевірки того, наскільки навчальний 

процес і якість підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю погоджуються з усіма заходами, спрямованими на забезпечення 

високого рівня якості, а також для визначення ефективності системи якості 

підготовки фахівців. Відповідно до цього нами обраний, як базовий 

процесний підхід, що передбачає побудову системи управління якістю у ЗВО 

саме на ньому. 

Корисним для нашого дослідження є розгляд  наявних моделей систем 

забезпечення якості освіти в напрацюваннях сучасних учених. Ґрунтовний 

підхід щодо використання моніторингу в управлінні якістю освітнього 

процесу зроблений Р. Юіном [207]. Дослідження передбачало модель 

системного моніторингу управління якістю процесної та результативної 

сторони навчального процесу у ЗВО. Створення моделі передбачає 

визначення методологічних підходів, суб’єктів та об’єктів моніторингу, його 
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компонентів, критеріїв та показників якості навчального процесу, оціночних 

процедур, що свідчить про дотримання дослідницею основних правил 

розробки моделей педагогічних процесів. 

Однак недоліком результатів дослідження Р. Юіна є його базування 

тільки на основі системного підходу, а також відірваність умов організації 

моніторингу від технології реалізації моделі. Однак головною проблемою 

дослідження є розгляд самого моніторингу як провідного елементу системи 

управління якістю, про що можна судити, виходячи з розробленої наукової 

організаційної структури управління якістю навчального процесу [207]. 

Тоді як у межах нашого дослідження моніторинг є складовою моделі 

системи управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю. Важливою є позиція П. Таланчука про 

необхідність управління якістю забезпечення навчального процесу у ЗВО на 

загальноуніверситетському, факультетському, кафедральному й 

індивідуально-особистісному рівнях [144]. 

Аналіз досвіду зарубіжних учених свідчить, що взагалі управління 

якістю підготовки фахівців закладах вищої освіти багатьох країн світу 

ґрунтується на принципах Загального управління якістю (TQM) і вимогах 

міжнародних стандартів якості ISO. Це передбачає наявність моніторингу як 

обов’язкового елементу систем управління якістю. Як свідчать результати 

дослідження N. Becket і M. Brookes щодо проблем оцінки якості вищої 

освіти, використання методів та інструментів моніторингових досліджень у 

закладах вищої освіти відповідно до цих моделей, вимагає значного 

коригування та адаптації. Говорячи про основні вимоги до організації 

моніторингу у ЗВО, дослідники вказують на необхідність: 

- комплексного дослідження процесів і результатів професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

- залучення усіх учасників освітнього процесу як суб’єктів 

моніторингу; 
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- чіткого визначення критеріїв оцінки якості; 

- виявлення взаємозв’язку між якістю і складовими освітнього процесу 

з метою спрямування і глибини моніторингових досліджень. Зазначене 

визначає цілі, суб’єктів моніторингу, його критерії та особливості технології 

реалізації. 
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Рис. 2.2.5. Деталізація моделі системи  у частині задоволеності студентами та роботодавцями якістю послуг 
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Рис. 2.2.6. Деталізація вищеподаної моделі в частині задоволеності студентами та роботодавцями якістю 
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Рис. 2.2.7. Деталізація вищеподаної моделі в частині реалізації навчальної та наукової діяльності 
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Логіку авторського бачення моделі системи управління якістю 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

відображено на рисунках 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7. 

Відзначимо, що в сучасних умовах весь освітній процес у ЗВО повинен 

бути спрямований на побудову моделі професійного навчання фахівців, та 

відповідної їй системи управління освітньою установою, а також створення 

педагогічного середовища. Апелюючи до сказаного, цілями системи 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю є: 

внутрішні цілі 

1. Досягнення якісного рівня випускників, що перевищує рівень інших 

аналогічних освітніх установ. Зниження рівня «дефектності» здобувачів 

вищої освіти (тих, які мають численні заборгованості, що підлягають 

відрахуванню тощо). 

2. Реорганізація системи управління освітньою установою. Відкриття 

нових професій, спеціальностей і спеціалізацій. Розвиток інфраструктури 

ЗВО, що забезпечує сприятливе освітнє середовище. 

3. Використання нових освітніх та інформаційних технологій у 

процесах управління та в освітньому процесі. 

4. Підвищення професійного рівня викладачів і співробітників ЗВО. 

5. Поліпшення економічного становища освітнього закладу. 

6. Оптимізація освітнього процесу з точки зору мінімізації 

використання ресурсів без шкоди якості освіти. 

зовнішні цілі: 

1. Прагнення стати однією з освітніх установ, що мають функціонуючу 

і в перспективі сертифіковану систему забезпечення якості професійної 

підготовки. 

2. Розширення та освоєння нових ринків пошуку абітурієнтів і «збуту» 

випускників. 
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3. Підвищення престижу освітнього закладу. 

4. Орієнтація на задоволення вимог роботодавців, у рамках підготовки 

фахівців фінансово-економічного профілю для регіонального ринку праці. 

Для досягнення цих цілей у контексті дослідження вирішувалися такі 

завдання: 

1. Створення механізму безперервного підвищення якості освітніх 

послуг, що надаються навчальним закладом для оптимізації професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. 

2. Підвищення рівня зацікавленості усіх працівників у поліпшенні 

результатів власної праці. 

3. Забезпечення виконання вимог Концепції розвитку освіти України на 

2015 – 2025 роки. 

4. Створення умов для успішного проходження процедур атестації та 

акредитації ЗВО. 

5. Створення умов для інтеграції ЗВО у європейський і світовий 

освітній простір. 

Ще одним аспектом забезпечення якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю є дотримання 

викладачами і здобувачами вищої освіти академічної 

доброчесності/сумлінності. Під терміном «академічна сумлінність» прийнято 

розуміти сукупність духовних цінностей, таких як чесність, справедливість, 

довіра, повага та відповідальність, а також ідеалів, яких повинні 

дотримуватися усі учасники науково-освітнього процесу [108]. «Академічна 

сумлінність містить забезпечення чесності та справедливості в наукових 

дослідженнях, викладанні й навчанні з боку вчених, викладачів і здобувачів 

вищої освіти. Усі учасники науково-освітнього процесу повинні поважати 

працю і заслуги своїх колег, бути відкритими для спілкування, відповідати за 

свої дії і дотримуватися прозорості в усіх сферах наукової діяльності». 

Академічна сумлінність забезпечує довіру суспільства до авторитету 
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сучасної науки на всіх її рівнях, включаючи процес дослідження та 

отримання результатів [8]. 

Порушення принципів академічної сумлінності є некоректними діями з 

боку будь-якого учасника науково-освітнього процесу [11]. Прикладами 

несумлінної наукової поведінки є плагіат, самоплагіат, шахрайство на 

іспитах або підсумкових атестаціях, змова, оплата третій стороні для 

виконання наукової роботи, фальсифікація даних у дослідженні, несумлінна 

поведінка наукових експертів, рецензентів тощо. Усі перераховані приклади 

недоброчесної поведінки в науково-освітній діяльності не тільки підривають 

авторитет сучасної науки [16; 27], але й загрожують порушникові 

відрахуванням із ЗВО, аспірантури, докторантури. 

На наш погляд, вирішення проблеми з недоброчесним поданням 

наукової інформації необхідно починати якомога раніше – до того, як 

відбувся факт плагіату, і вести профілактичну роботу протягом усього 

періоду навчально-наукової діяльності. Спокуса до досягнення мети «за 

всяку ціну» велика, але не можна забувати про те, що одного разу 

«заплямована» репутація ніколи не відновить колишньої довіри. У зв’язку з 

чим хотілося б відзначити важливість і відповідальність професорсько-

викладацького складу за правильне виховання способів представлення 

результатів навчально-пізнавальної роботи студентів. 

Важливо відзначити, що обман і плагіат є найбільш серйозними 

порушеннями академічної сумлінності в науці, оскільки при цьому страждає 

сама ідея оригінального дослідження, що в кінцевому результаті не тільки не 

приносить користі науковому товариству, а й шкодить йому [31]. 

До низки засобів управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічної сфери відносимо використання 

індивідуальних планів освітньої діяльності здобувачів ЗВО. 
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Основними умовами функціонування експериментальної системи 

управління якістю  професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю є: 

 цілі та зміст освіти; 

 рівень професійної компетентності викладацького персоналу й 

організації їх діяльності; 

 стан матеріально-технічної та навчально-інформаційної бази 

процесу навчання. 

Основними механізмами моніторингу системи управління якістю  

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

визначено: самооцінку; рейтинги; внутрішній аудит; зовнішній аудит. 

Самоконтроль – це самоаналіз і самооцінка діяльності студентів, що 

передбачає визначення рівня засвоєння матеріалу через пробні тестування, 

навчальні комп’ютерні програми, лабораторні роботи на установках, стендах, 

професійному обладнанні тощо. На основі самоконтролю діяльності на 

різних організаційних рівнях (навчальна група, кафедра, факультет, ЗВО), 

проводилося визначення стратегії розвитку з урахуванням аналізу ризиків і 

помилок, короткострокових і довгострокових вимог до підготовки фахівців. 

Контроль якості знань здобувачів вищої освіти проводився у вигляді 

поточної, рубіжної атестації, яка враховує роботу майбутніх фахівців 

протягом семестру, проміжної атестації, здійснюваної у вигляді складання 

іспитів і заліків, а також підсумкової державної атестації. 

Контроль освітніх програм передбачає оцінку робочих основних 

професійних освітніх програм (навчальних планів), а також робочих освітніх 

програм навчальних дисциплін, професійних модулів і методичних розробок, 

посібників у розрізі дисциплін. 

Зовнішній контроль здійснюється з боку держави та громадськості. 

Державний контроль передбачає: атестацію студентів з метою визначення 

рівня залишкових знань; державну атестацію виконання ліцензійних 
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показників і статутної діяльності ЗВО, проведену організацією для 

підтвердження права на освітню діяльність; проведення акредитації освітньої 

установи та інших комплексних і разових перевірок, і наглядових органів. 

Громадський контроль передбачає: оцінку знань випускників 

роботодавцями; оцінку знань здобувачів вищої освіти керівниками 

навчальних та виробничих практик; громадську акредитацію коледжу; збір 

думок ЗМІ та ін. 

Базуючись на наукових позиціях багатьох авторів, апелюючи до 

необхідності дотримання вимог інтегративності, функціональності, 

відкритості, цілісності, структурованості експериментальних систем, 

конкретизовано структурні компоненти системи управління якістю 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, кожен з яких відбиває її динамічність, інтегральні властивості 

цілого та характеризується наявністю стійких, повторюваних причинно-

наслідкових зв’язків (закономірностей). Водночас, слід зауважити, що кожен 

компонент педагогічної системи володіє певним «ступенем свободи»,  що 

сприяє взаємозбагаченню ланок системи шляхом доцільної творчої 

діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти. Відтак розроблена система є 

відкритою і нелінійною, що самоорганізовується шляхом систематичного 

обміну  інформацією між суб’єктами освітнього процесу (викладачами і 

здобувачів вищої освіти). Розглянемо детальніше структурні компоненти 

експериментальної системи управління якістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю: 

– цільовий – відбиває генеральну мету реалізації системи управління 

якістю професійної підготовки – забезпечення високої якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

– методологічний – ретранслює теоретичні основи дослідження; 

– процесуальний блок – характеризує практичну складову організації 

процесу управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 
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фінансово-економічного профілю, що здійснювалася шляхом організації 

внутрішньої та зовнішньої підсистем забезпечення якості професійної 

підготовки; 

– аналітично-оцінковий – розкриває критеріальні характеристики 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, показники та рівні сформованості професійної компетентності  

студентів цих спеціальностей; 

– результативний відображає досягнутий результат – досягнутий 

рівень якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. 

Прогнозувалося, що реалізація системи управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю дозволить: 

 забезпечити участь в освітньому процесі ЗВО всіх зацікавлених 

осіб: здобувачів вищої освіти; викладачів, які надають освітні послуги; 

роботодавців, які є представниками ринку праці, для яких ведеться 

підготовка кадрів, фахівців; 

 випуск висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку 

праці фахівців фінансово-економічного профілю; 

 підвищити престиж і конкурентоспроможність ЗВО на 

регіональному ринку освітніх послуг; 

 упроваджувати в освітній процес сучасні ефективні освітні та 

інформаційні технології; 

 оптимізувати методи і способи навчання, активніше 

використовувати технології відкритої освіти; 

 підвищити педагогічну майстерність викладачів; 

 якість підготовки фахівців гарантуватиме здобувачам вищої 

освіти високий рівень якості знань; 

 здійснювати більш ефективне управління ресурсами ЗВО; 
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 вести контроль якості навчання на кожному рівні організації 

освітнього процесу; 

 своєчасно вносити корективи в якість навчання і таким чином 

коригувати якість випускників; 

 своєчасно реагувати на зміни в кон’юнктурі регіонального ринку 

праці; 

 підвищити рівень соціалізації випускників у суспільстві; 

 розробляти й упроваджувати інтегровані освітні програми; 

 формувати умови для безперервного професійного зростання 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

 забезпечити наступність різних рівнів професійної освіти,  

створити ефективну систему додаткової освіти, що забезпечує психологічну 

підтримку населенню при зміні видів діяльності та кар’єрному зростанні; 

 забезпечити участь роботодавців та інших соціальних партнерів у 

вирішенні проблем професійної освіти, зокрема й у рецензуванні освітніх 

програм, участі в підсумкових атестаціях випускників, у формуванні 

замовлення на підготовку фахівців, у контрактній підготовці кадрів. 

2.3. Експериментальна перевірка ефективності системи управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

в університетах 

 

З метою доведення ефективності експериментальної системи  

управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю в університетах здійснено її експериментальну перевірку. 

Ураховувалося, що для забезпечення якості освіти студентів повинні бути 

передбачені окремо або у складі наявних структур ЗВО такі координуючі та 

організаційні підрозділи або групи щодо: 
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 оцінки й менеджменту якості навчання, з функціями розробки 

технологій і методів аналізу та оцінки якості освітніх програм, контролю 

виконання державних освітніх стандартів і освітніх програм, розробки 

рекомендацій з управління якістю і контролю за їх реалізацією; 

 моніторингу якості знань, умінь, навичок майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю в університетах, що сприяє розробці 

технологій та методів аналізу, самоаналізу й оцінки якості знань та 

визначення рівня їх освітніх досягнень. 

Разом з тим, взято до уваги той факт, що оцінка якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю є 

багатовимірним і тривалим процесом, результати якого повинні 

аналізуватися, інтегруватися та зберігатися. 

Оцінка знань, умінь і навичок майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю та рівня особистісного розвитку студентів, а також 

рівня дотримання університетом розроблених постулатів експериментальної 

системи проводилася на етапі закінчення одного з  рівнів освіти – 

бакалаврської програми підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. 

Підкреслимо, що нами взято до уваги результати зовнішнього 

моніторингу якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, що здійснювався за допомогою ліцензування права 

конкретних ЗВО здійснювати освітню діяльність у цілому й за конкретними 

спеціальностями, а також акредитації ЗВО в цілому й окремих освітніх 

програм. Тоді як внутрішніми суб’єктами моніторингу якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю визначено: 

адміністрацію ЗВО, його структурні підрозділи; навчально-методичне 

управління ЗВО; державну атестаційну комісію. 

Нині внутрішній моніторинг якості освіти у ЗВО містить: 

1. Поточний контроль успішності студентів і якості викладання. 
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2. Проміжний, рубіжний контроль рівня знань майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю. 

3. Підсумкову атестацію випускників. Поряд з цим ключове значення 

якості отриманої освіти має рівень професійної компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю. Тому ухвалено рішення 

порівняти рівень згаданої компетентності у здобувачів вищої освіти, котрі 

брали участь в експериментальному дослідження, на початку й у кінці 

проведення нашої наукової розвідки. Для досягнення чистоти експерименту 

й демонстрування ефективності експериментальної моделі системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

в університетах було сформовано експериментальні та контрольні групи. 

Контрольні групи навчалися за традиційною системою забезпечення якості 

освіти, експериментальні – відповідно до авторської. Розглянемо отримані 

результати. 

Основними завданнями цього етапу дисертаційного дослідження було: 

 вивчення й пояснення якісних і кількісних змін, які отримані в 

процесі експериментального дослідження згідно з виділеними критеріями; 

 аналіз отриманих результатів і формулювання загальних 

висновків. 

Констатувальний та формувальний етапи експерименту проводилися в 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

У глобальному масштабі база дослідження складається з 

інформаційного забезпечення, чинників зовнішнього та внутрішнього рівня з 

позицій навчального закладу. Ураховуючи взаємопов’язаність означених 

складових, виникає необхідність їх розгляду в системі, що дає змогу 

визначати не лише зміни у структурі, а й перехресний вплив між ними. 

Актуальність аналізу факторів, що впливають на якість підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю,  дозволяє 
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будь-який ризик трансформувати на взаємовигідні можливості для всіх 

учасників дослідження. 

Вивчаючи сучасний стан управління якістю підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю, 

встановлювалися невирішені аспекти та перевірені на практиці факти, 

здійснювалася їх експертиза та визначалися вектори, що вимагають 

подальшого обґрунтування. Специфіка організації процесу управління якістю 

підготовки передбачає визначення напряму дослідження та параметрів 

(ознак, характеристик), за якими можна буде вимірювати продуктивність 

заходів впливу, тобто об’єкта та предмета експерименту.  

Оптимізація роботи над експериментом для отримання найкращих 

результатів можлива за умови її наукового планування, тобто складання 

розробки робочого плану, структура якого може складатися з остаточно 

сформульованих пунктів, які повністю відображають їх змістове наповнення, 

або тез, що в основних рисах характеризують положення дослідження. 

На першому етапі (констатувальному) визначено стан проблеми, 

сформульовано мету, завдання, предмет, об’єкт та наукову гіпотезу, які 

розкрито у вступі. У ході обґрунтування методологічної складової: 

проаналізовано сучасні теорії та моделі професійної освіти; визначено 

систему засад, підходів, принципів та методів; розроблено загальну теорію 

ефективності процесу управління якістю підготовки конкурентоспроможних 

фахівців фінансово-економічного профілю у ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка»; установлено коло сторін, що беруть 

участь в експерименті, та розроблено відповідний інструментарій. 

У межах зазначеного етапу проведено опитування абітурієнтів, 

здобувачів освіти, випускників, педагогічних працівників, керівників ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та 

роботодавців із використанням методики анкетування, що передбачало як 

відкриту, так і закриту форму запитань. Згідно з отриманими результатами 
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опитування, визначено ознаки, за якими встановлюватиметься міра 

ефективності управління якістю підготовки: якість управлінських процесів, 

ефективність процесів життєвого циклу, набір здобувачів вищої освіти, 

ефективність навчально-виховного процесу, поліпшення, інновації і 

навчання, наукова діяльність, конкурентоспроможність випускника, 

ресурсний потенціал. 

Другий етап (формувальний) є стрижнем експерименту та ґрунтується 

на основі висновків попереднього дослідження проблеми та аналізу 

результатів опитування, отриманих у рамках констатації. У ході цього етапу 

повинні вирішуватися поставлені завдання, розв’язання яких і є ціллю та 

наслідком дослідження. Побудова формувального експерименту 

здійснюється на основі розробленої гіпотези. Варто зазначити, що саме на 

цьому етапі відбувається її перевірка за рахунок упровадження новітніх умов, 

методик, аналізу їх впливу на підвищення якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців.  

Підґрунтям для досягнення поставленої мети в рамках експерименту з 

управління якістю підготовки фахівців фінансово-економічного профілю  у 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» стала 

реалізація таких напрямів: обґрунтування авторської системи та 

проєктування моделі управління якістю підготовки фахівців фінансово-

економічного профілю у ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка»; розробка та реалізація технології підготовки 

конкурентоспроможних фахівців, у межах якої перевірялася гіпотеза 

дослідження; формування критеріїв та показників діагностики ефективності 

впровадженої  технології. 

Зважаючи на специфіку реалізованого нами напряму дослідження 

експерименту, проведено структурування формувального етапу та 

виокремлено три послідовні етапи, кожен із яких мав відповідну мету та 

зміст: формування якісного складу споживачів освітніх послуг, формування 
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професійної компетентності фахівців фінансово-економічного профілю у ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», формування 

результатів професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців. 

Третій етап (узагальнювальний) містив перевірку ефективності 

організаційних умов, спрямованих на управління якістю підготовки 

конкурентоспроможних фахівців за допомогою статистичних методів 

обробки даних експерименту. На цьому етапі було здійснено співставлення 

результатів вхідного та вихідного оцінювання, яке здійснювалося в межах 

констатувального етапу. 

З метою забезпечення коректності проведення експерименту та 

дослідження динаміки результатів професійної підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю, 

комплектування груп здійснювалося так, щоб учасники дослідження, як до 

початку  формувального експерименту, так і після, мали приблизно однакові 

умови та рівноцінні ознаки за критеріями: сформованості мотивації до 

майбутньої професійної діяльності, особистісних якостей майбутніх фахівців, 

рівня засвоєння знань, сформованості навичок та вмінь. Кожен з окреслених 

критеріїв є інтегрованим до єдиної системи та змісту управління якістю 

підготовки.  

Проведемо порівняльну характеристику експериментальних і 

контрольних груп за рівнями сформованості професійної компетентності на 

початку й наприкінці експерименту. Відомо, що успішність навчальної 

діяльності кожного здобувача освіти, а відтак і результативність процесу 

формування професійної компетентності, потребує стійкої мотивації 

майбутніх фахівців. Тому в межах дослідження передбачалося формування 

стійкого інтересу, позитивно-активного ставлення до навчальної діяльності, 

творчої позиції майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю на 

заняттях. 
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Проведена експериментальна робота сприяла розвитку стійкого інтересу 

до навчальної діяльності та професійної компетентності в майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю експериментальних груп (з 5,5 % до 

14,5 %), ставлення до навчальної діяльності також змінилося – на початку 

експериментальної роботи 6 % майбутніх фахівців виявляли позитивно-

активне ставлення до навчальної діяльності, після експерименту – 51,3 %. 

Слід зазначити, що 14,5 % опитаних студентів експериментальних груп 

надають перевагу творчій позиції на заняттях (до експерименту 2,8 %). 

Динаміка зміни мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю впродовж експерименту відтворена в таблиці 2.3.1. 

Таблиця 2.3.1 

Динаміка зміни мотивації майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю упродовж експерименту (%) 

 

Критерії Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

1. Інтерес:  

Стійкий 10,3 10,8 43,9 38,2 9,5 20,2 

Відносно стійкий 48,1 46,7 46,5 52,8 48,1 62,1 

Ситуативний 40,0 42,0 10,6 10,0 41,3 18,4 

Відсутній 1,6 1,5 - - 1,1 0,6 

2. Ставлення до навчальної діяльності: 

Позитивно-активне 8,5 9,1 51,3 52,4 5,5 10,5 

Позитивно-пасивне 70,5 78,3 38,2 39,8 67,4 8,5 

Нейтральне 16,9 18,0 10,5 7,8 21,6 21,0 

Негативне 4,1 4,6 - - 5,5 - 

3. Оцінка власної позиції:  

Творча 2,8 3,1 15,0 17,2 4,2 8,5 

Частково творча 16,9 17,2 67,4 68,1 20,6 33,5 

Виконавчо-норма-

тивна  

52,3 55,7 26,2 13,9 45,4 43,0 

Пасивна 28,0 24,0 1,4 0,8 29,8 15,0 
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Нас цікавило й те, наскільки виявляли захопленість у вивченні 

дисциплін, зміст яких відтворює обрану проблему. Це виявилося в тому, що 

вони постійно цікавилися літературою з обраної проблеми, самостійно її 

опрацьовували, почали надавати перевагу активній позиції на заняттях, 

здійснювався постійний контроль і самоконтроль. 

Вважаємо, що отримані результати можна пояснити тим, що у процесі 

занять постійно акцентувалася увага на значущості професійної 

компетентності, необхідності й доцільності її формування, здійснювалася 

орієнтація на розвиток інтересу до навчальної діяльності, а також постійне 

використання ігрових технологій, створення позитивного мікроклімату на 

заняттях. 

Як видно з таблиці, динаміка всіх критеріїв мотивації формування 

професійної компетентності та навчальної діяльності у майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю упродовж експерименту 

експериментальних груп прогресує порівняно з констатувальним етапом 

експерименту. 

Для перевірки обсягу знань використовувалася така формула 

(П. Москаленко). 

1
8,0

0

1
.)( 




n

nn
K грy , 

де Ку – коефіцієнт засвоєння знань; 

n0 – можлива кількість засвоєних повних і правильних відповідей 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

n – кількість засвоєних правильних і неповних відповідей. 

Глибина засвоєння знань визначалася за такими критеріями: причинно-

наслідкові зв’язки майбутні фахівці фінансово-економічного профілю 

встановлювали повністю; частково; не встановлювали. Додатково 

використовувалася формула: 
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де Rу – глибина засвоєння знань, 

R0 – можлива кількість правильно виділених причинно-наслідкових 

зв'язків, 

R1 – кількість правильних і неповно виділених причинно-наслідкових 

зв’язків. 

При перевірці обсягу та глибини знань майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю використовувалися конкретні завдання, які вимагали 

розкриття в судженнях змісту поняття, виявлення його суттєвих ознак, їх 

кількість і значення, установлення причинно-наслідкових зв’язків. При 

перевірці обсягу та глибини знань фіксувалися судження й аргументації, 

оцінювалася ступінь усвідомлення необхідних понять та їх ознак, 

грамотність і обґрунтування висловлювань. 

Результати зміни обсягу та глибини засвоєння знань майбутніми 

фахівцями фінансово-економічного профілю показано в таблиці 2.3.2. 

Таблиця 2.3.2 

Динаміка обсягу та глибини засвоєння знань 

Показники обсягу та 

глибини засвоєння 

знань 

Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

Коефіцієнт ступеня 

засвоєння знань 

0,27 0,31 0,78 0,79 0,22 0,24 

Коефіцієнт ступеня 

глибини знань 

0,26 0,32 0,72 0,61 0,23 0,23 

Причинно-наслідкові 

зв‘язки встановлено 

повністю  

- - 13,2 7,6 - - 

Причинно-наслідкові 

зв‘язки встановлено 

частково  

35,9 21,2 52,6 44,8 29,7 31,4 

Причинно-наслідкові 

зв‘язки не встано-

влено  

63,7 78,9 34,1 47,4 70,0 67,9 
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Порівнюючи табличні дані, що були отримані на початку й наприкінці 

педагогічного експерименту, ми дійшли висновку, що відбулося зростання 

обсягу знань студентів, цьому сприяло вирішення проблемних ситуацій та 

професійний ситуацій, організація мінідіалогів, використання проєктних та 

проблемних методів навчання. 

Засвоєні знання сприяли формуванню професійних умінь майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю. Дієвість знань характеризували 

процентним відношенням кількості правильно даних відповідей, виконаних 

операцій, дій у кожному завданні, до всієї суми таких логічних одиниць, які 

стосуються усієї  роботи з курсу. Наприклад, завдання складається з 

чотирьох логічних одиниць, тому треба дати чотири відповіді. Якщо 

майбутній фахівець фінансово-економічного профілю дав тільки дві 

правильні відповіді, значить він недостатньо засвоїв інформацію з теми, 

тобто показник дієвості дорівнює 52 %. 

Для встановлення показника дієвості визначаємо, скільки сенсових 

(логічних) одиниць містить це завдання (m). У цілому для курсу це буде 

складати: 

nmM * , 

де n – кількість майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, 

які виконували завдання. 

Підрахуємо, скільки сенсових (логічних) одиниць у відповідях кожного 

майбутнього фахівця фінансово-економічного профілю. Потім визначаємо, 

скільки сумарно у відповідях майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю  подано сенсових одиниць – N. 

Показник дієвості знань визначається відношенням: 

%100
M

N
ПД  

Перший контрольний зріз показав, що майбутні фахівці фінансово-

економічного профілю експериментальних груп використовували майже вже 
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78,4 % засвоєних раніше знань, а майбутні фахівці фінансово-економічного 

профілю контрольних – тільки 53,2 %. 

Згодом був зроблений другий зріз, який показав, що дієвість знань 

залишається високою у експериментальних групах. У контрольних групах 

також піднявся рівень дієвості знань до 49,3 %. Ми вважаємо, що це було 

досягнуто за рахунок оволодіння майбутніми фахівцями фінансово-

економічного профілю умінням виокремлювати основне з навчальної 

інформації. 

У кінці експериментального навчання було зроблено перший 

контрольний зріз, який показав, що майбутні фахівці фінансово-

економічного профілю експериментальних груп дієвіше засвоїли знання – 

74,6 % запропонованих завдань було виконано проти 49,2 % у контрольних 

групах. Через два місяці дієвість знань майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю експериментальних груп залишалася значно вищою, 

ніж дієвість знань фахівців контрольних груп (68,4 % проти 49,2 %). 

Невелике зниження дієвості знань мало місце в результаті природного 

процесу забування. 

Оскільки майбутні фахівці фінансово-економічного профілю 

контрольних груп знайомилися з теоретичними питаннями стосовно 

професійної компетентності тільки на кількох заняттях зі спеціальності, 

цілком закономірно, що рівень їхніх знань з цього питання був обмежений 

межами університетської програми. Отже, значно зросла якість знань 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (див.: табл. 2.3.3). 

Якісний аналіз результатів показав, що майбутні фахівці фінансово-

економічного профілю вільно володіють спеціальними поняттями та видами 

знань, обізнані з поняттям «професійна компетентність», її сутністю та 

компонентами, розуміють сутність цінностей-знань, теоретично правильно 

обґрунтовують залежність між рівнями сформованості компонентів 

професійної компетентності та їх впливом на результативність навчальної 
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діяльності. Значно зросла кількість правильних повних відповідей, що 

свідчить про цілеспрямованість і усвідомленість навчальної діяльності, 

правильність обраних засобів, способів і прийомів, які впливають на 

формування професійної компетентності. 

Таблиця 2.3.3 

Динаміка якості знань майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю (%) 

Показники  Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

Якість знань: 

Повнота 30,6 35,5 83,1 60,0 26,4 40,9 

глибина  28,7 32,2 81,8 57,8 26,8 38,4 

дієвість  24,4 30,0 80,6 57,8 24,8 36,8 

 

У процесі формувального етапу експерименту орієнтували майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю на майбутні професії, значно 

поповнюючи їхній тезаурус, обирали такі способи, засоби та прийоми, які 

значно підвищували активність студентів у процесі занять, сприяли 

формуванню стійкого інтересу до занять, підвищенню самооцінки знань, 

розвитку якостей. Від завдань за алгоритмом переходили до завдань творчих, 

постійно вирішуючи професійні завдання, котрі вимагали творчого 

застосування набутих знань. У зв’язку з цим і зросла якість знань, і загалом 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю.  

Успішність навчальної діяльності майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю в університетах, а також професійної діяльності 

визначають розвинені інтелектуальні вміння. Саме тому в дослідженні 

надавалася їм особлива увага. Виконання завдань різного типу (від 

репродуктивних до творчих), вирішення професійних завдань дозволило 



 

142 
 

сформувати вміння виокремлювати головне в змісті тексту або завдання, що 

сприяло більш глибокому їх розумінню. Аналіз діагностичних контрольних 

робіт підтвердив пряму залежність між сформованістю уміння 

виокремлювати головне та появою обґрунтованих відповідей фахівців 

контрольних груп, усвідомлених оцінних знань.  

Аналіз результатів зрізів свідчить, що вміння виокремлювати головне, 

основне в інформації, сприяло дієвому засвоєнню знань здобувачами вищої 

освіти, особливо засвоєнню визначень, виконанню порівнянь та 

встановленню причинно-наслідкових зв’язків, при цьому, характер 

застосування знань частіше був творчим, ніж виконавчим, а засвоєння знань 

проходило на комбінаційному рівні, тому що формування в майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю уміння виокремлювати головне, 

основне в тому, що вивчається, вимагало мисленнєвої роботи здобувачів 

вищої освіти щодо знаходження, установлення цього головного: думок, 

словесних виразів тощо, котрі визначають основну сутність цієї проблеми, з 

наступним формулюванням основного в усній формі або письмового запису 

(див.: табл. 2.3.4).  

Таблиця 2.3.4 

Сформованість інтелектуальних умінь майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю (%) 

Уміння Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

Цілепокладання 9,4 33,3 80,6 67,8 24,4 38,4 

Визначати головну 

думку  

26,9 30,0 78,7 66,7 26,0 37,2 

Порівнювати 25,6 27,8 76,9 65,5 26,0 36,0 

Узагальнювати  25,6 27,8 77,5 65,5 24,0 35,5 

Планувати зміст і 

види діяльності 

24,4 33,3 80,0 70,0 24,0 37,2 
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Так, нами було встановлено, що більшість майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю набули таких якостей як 

цілеспрямованість, активність, зібраність, відповідальність, 

дисциплінованість. Набуте вміння виокремлювати головне здобувачі вищої 

освіти розпочали використовувати при оволодінні іншими предметами. 

Проведена експериментальна робота сприяла формуванню умінь 

узагальнення. У психології виокремлюють три рівні складності розумової 

діяльності: активне мислення, продуктивне та творче. Причому, кожен 

наступний рівень є видовим стосовно попереднього, родового. Творче 

мислення є самостійним і активним, але не все активне мислення є 

самостійним, і не все самостійне мислення є творчим мисленням. Природно, 

що саме цю думку ми зробили основою системи завдань, що забезпечують 

формування інтелектуальних умінь (під час вправ поступово підключатися 

більш складні, родові, рівні мислення). Одержали 37,6 % приросту в 

експериментальних групах (відповідно в контрольних – 19,3 %).  

У ході експериментального дослідження встановлено приріст умінь 

співвідношення на 31,2 % (у контрольних групах – 18,9 %). Цьому сприяли 

завдання на анотування та реферування текстів, майбутні фахівці фінансово-

економічного профілю навчилися здійснювати співставлення фактів, подій, 

явищ, що в подальшому забезпечило сформованість оцінних умінь. 

У ході експерименту діагностувався рівень сформованості уміння 

аналізувати професійні завдання і ситуації та висвітлювати оцінку та 

результати аналізу. Отримані дані підтверджують припущення про те, що 

розвиток цього вміння зумовлений якістю професійних знань майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю та їхнім умінням застосовувати ці 

знання у процесі аналізу. Так, 91,3 % студентів експериментальних груп 

навчилися аналізувати ситуації та завдання, давати аналітичну оцінку діям 

інших. 
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Маємо позитивні зміни й у сформованості умінь аналізувати професійні 

процеси. Ці вміння сприяли осмисленню студентами знань і встановленню 

зв’язків між знаннями та вміннями у процесі навчальної діяльності. 

Аналізуючи рівні сформованості комунікативних умінь, ми дійшли 

висновку, що майбутні фахівці фінансово-економічного профілю навчилися 

добирати такі запитання, відповіді та твердження, що стимулюють 

співрозмовника до дискусії, установлювати позитивні контакти, виявляти 

активність, ініціативність, емоційно реагувати на висловлювання 

співрозмовника, доцільно використовувати вербальні та невербальні засоби 

спілкування (див.: табл. 2.3.5). 

Спостереження дають змогу стверджувати, що студенти можуть 

організувати спілкування на демократичній основі, запросити до 

спілкування, справити приємне враження, обрати оптимальний стиль 

спілкування, установити доцільні взаємовідносини. Під час спілкування вони 

керуються принципами та правилами професійної етики: поважати 

співрозмовника, цінити думку кожного та не допускати ігнорування, 

вимогливість до себе; ініціюють сприятливий моральний мікроклімат 

спілкування. 

Таблиця 2.3.5 

Рівні сформованості комунікативних умінь майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю (%) 

 

Показники і критерії  Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

Сформованість комунікативних умінь:  

Високий рівень 8,0 42,3 10,0 34,2 22,6 21,1 

Середній рівень 46,7 47,7 44,6 55,0 47,6 55,9 

Низький рівень 45,3 10,0 45,4 10,8 29,8 23,0 

 



 

145 
 

Організаційні вміння вивчалися шляхом аналізу виконання майбутніми 

фахівцями фінансово-економічного профілю моделювання різних видів 

мінідіалогів, дискусій. Їм пропонувалося придумати професійну ситуацію, 

визначити шляхи її розв’язання, оцінити та обґрунтувати правильність дій 

учасників та причини їхніх дій. Ситуації розв’язувалися у спільному 

обговорені, коли студенти самі формулювали запитання, що стосувалися 

ситуації, потім ситуацію вирішували спільно й порівнювали відповіді з 

«домашніми заготовками», думкою викладача.  

Сформувати організаційні вміння вдалося за рахунок цілеспрямованої 

роботи на лекціях (ставилися проблеми, альтернативи питання для 

обговорення і розв’язання) та заняттях (пропонувалася підготовка завдань 

для професійних ситуацій, моделювання). З’ясували, як здійснюють студенти 

аналіз і самоаналіз навчальної діяльності (див.: табл. 2.3.6). 

Таблиця 2.3.6 

Аналіз і самоаналіз навчальної діяльності майбутніми фахівцями 

фінансово-економічного профілю (%) 

 

Показники і критерії Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

Аналіз і самоаналіз діяльності:  

здійснюють 7,2 39,2 8,8 32,9 21,4 27,9 

частково здійснюють  45,6 50,0 43,3 56,7 46,4 59,6 

не здійснюють  47,2 10,8 47,9 10,4 32,2 12,5 

 

У дисертації розкрито конкретні зміни, які відбулися в 

експериментальних групах порівняно з контрольними, що позитивно 

вплинуло на рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю (див.: табл. 2.3.7). 
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Отже, динаміка формування професійної компетентності у процесі 

навчальної діяльності підтверджує позитивний вплив моделі системи 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю на розвиток цього складника фахового навчання 

здобувачів вищої освіти.  

Таблиця 2.3.7 

Рівні сформованості професійної компетентності  

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (%) 

 

Рівні професійної 

компетентності 

майбутніх фахівців 

фінансово-

економічного 

профілю 

Експериментальні групи (425 осіб) Контрольні групи 

(105 осіб) До експерименту Після експерименту 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

ЕГ-1  

(310 

осіб) 

ЕГ-2  

(115 

осіб) 

Контр. 

зріз 

Конст. 

зріз 

Високий  11 8 34 34 7 35 

Достатній 63 46 60 59 26 48 

Низький  26 46 6 7 67 17 

 

Здійснення якісних і кількісних порівняльних оцінок вимагало 

введення шкали оцінки показників рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

балах: 

 5 – коли в майбутнього фахівця фінансово-економічного профілю 

сформовано пізнавальний інтерес, він повністю усвідомлює цілі й завдання 

своєї діяльності, має певні професійні знання, розвинену систему умінь і 

професійно важливих якостей, має уявлення про себе; здійснює самоаналіз 

діяльності; постійно прагне до самовдосконалення; 

 4 – коли в майбутнього фахівця фінансово-економічного профілю 

в основному сформовано пізнавальний інтерес, він усвідомлює цілі й 

завдання своєї діяльності, має достатні професійні знання, уміння й 
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професійно значущі, але не завжди їх використовує доцільно; уявлення про 

себе сформовано, але не завжди здійснює самоаналіз діяльності; 

 3 – пізнавальний інтерес, знання, уміння, якості, уявлення про 

цілі й завдання діяльності майбутнього фахівця фінансово-економічного 

профілю перебувають на етапі формування, уявлення про себе не 

відповідають дійсності, що негативно впливає на самовдосконалення 

студента; 

 2 – прогалини в знаннях і вміннях, недостатній рівень 

сформованості професійних якостей, уявлення про себе не сприяють 

самовдосконаленню. 

Ця система оцінки показників дозволяла виявити рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю на певних етапах навчання з достатнім ступенем об’єктивності. До 

дослідження залучили різні категорії експертів: викладачів університетів, що 

брали участь в експериментальному дослідженні. 

Експерти отримували оцінні листи, що відповідають по змісту 

оцінюваним критеріям і показникам. Оцінка за відповідними критеріями 

представлялася у вигляді загального балу, виведеного на основі оцінки 

показників. Загальний бал характеризувався сумарною кількістю балів за 

чотирма основними критеріями сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. Це забезпечувало 

організацію внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю.  

Максимальна кількість балів – 75, мінімальна – 30. Відповідно до 

виробленої бальної системи оцінки професійної компетентності, нами було 

введено загальну шкалу градації рівня її сформованості залежно від кількості 

набраних балів: показники, оцінені загальним балом 75 – 65, відповідають 5 

балам по шкалі показників, 65 – 55 – чотирьом балам, 55 – 45 – трьом балам, 

45 – 35 – двом балам. Ми встановили, що в експериментальних групах 5 
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балів по шкалі показників мають 41,8 % майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, 4 бали – 39,9 %, 3 бали – 16,8 %, 2 бали – 1,5 % 

фахівців контрольних груп. Отже, результативність експериментальної 

роботи висока.  

Прослідковано також вплив розробленої системи на наукову роботу 

професорсько-викладацького складу університетів, де здійснюється 

підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. Динаміка 

навчально-методичної активності викладачів одного з університетів за 

рівнями створення навчального забезпечення представлена на рис. 2.3.1 
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Рис. 2.3.1. Динаміка навчально-методичної активності викладачів 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за 

рівнями створення навчального забезпечення 

 

Відзначимо, що репрезентативність вибірки забезпечувалася 

достатньою кількістю респондентів, а також вірогідним способом 

формування вибіркової сукупності з використанням методу гніздової 

(серійної) вибірки, своєрідними фокус-групами (абітурієнти, здобувачі, 

випускники, педагогічні працівники, роботодавці). Відбір учасників фокус-
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груп проводився випадковим способом, тому обсяг вибірки є достатнім для 

отримання інформації та оперативної обробки. 

До формувального етапу педагогічного експерименту було залучено 

ЗВО; вступників; здобувачів освіти; роботодавців; педагогічних 

працівників; випускників    ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», керівників ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» та інших ЗВО України. 

У ході формувального етапу експерименту проаналізовано СУЯ 

підготовки фахівців у ЕГ та КГ ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» відповідно до розроблених анкет. За підсумками 

опитування здійснено вимірювання та статистичний аналіз показників 

констатувального (2018 – 2019 н. рр.) та формувального (2019 – 2020 н. рр.) 

етапів; здійснено оцінювання стратегій управління якістю підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю у ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» на основі 

встановлення низки нормативних та фактичних критеріїв (якість 

управлінських процесів, ефективність процесів життєвого циклу, набір 

здобувачів вищої освіти, ефективність навчально-виховного процесу, 

поліпшення, інновації та навчання, наукова діяльність, 

конкурентоспроможність випускника, ресурсний потенціал); перевірено 

ефективність системної моделі управління якістю підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю у ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; розроблено 

рекомендації щодо ефективного управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю. 

Для перевірки однорідності вибірок до та після проведення 

експерименту, порівняння результатів у КГ та ЕГ, визначення відмінностей у 

результатах опитування нами було проведено статистичне тестування. Було 

проаналізовано анкети абітурієнтів щодо визначення майбутньої професії; 
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здобувачів освіти щодо мотивації до майбутньої професійної діяльності та 

дослідження сучасного стану професійної підготовки; випускників щодо 

якості професійної підготовки; педагогічних працівників щодо рівня 

сформованості особистісних якостей здобувачів освіти та визначення рівня 

професійної компетентності й самоосвіти педагогічних працівників; 

роботодавців щодо визначення стану професійної підготовки у ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; керівників 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» щодо 

вивчення стану управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю у ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка». З метою перевірки вказаних статистичних гіпотез нами 

було використано критерій хі-квадрат (χ²). 

При аналізі відповідей анкет у низці запитань використовувалася 

порядкова шкала з кількістю рівнів L, що відповідно до запитання, набувала 

від 1 до 5 включно. 

Значення хі-квадрат статистики (або спостережне, емпіричне значення 

критерію) обчислювалося за формулою: 

        , (2.2) 

де N, M – кількість спостережень до та після проведення 

експерименту; 

ni, mi Ғ кількість спостережень відповідного рівня; 

L – кількість рівнів порядкової шкали. 

Критичне значення хі-квадрат критерію знайдемо у відповідній 

статистичній таблиці , це числове значення залежить від 

кількості ступенів свободи L – 1 та рівня надійності тесту 1 – α. Параметр α 

дорівнює ймовірності зробити помилку першого роду при проведенні 

тестування. 
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Далі наведено алгоритм проведення тесту хі-квадрат для перевірки 

достовірності збігів та відмінностей в експериментальних даних: 

1) за формулою (2.2) розрахувати значення хі-квадрат

 статистики (емпіричне значення критерію); 

2) у таблиці хі-квадрат розподілу знайти критичне значення хі-

квадрат  критерію [37]; 

3) порівняти емпіричне значення із критичним. 

Під час дослідження нами було сформульовано дві гіпотези: основну 

(Н0)  й альтернативну (НА). Основна гіпотеза полягала в тому, що розбіжність 

між одержаними результатами несуттєва, відповідно, емпіричні вибірки є 

однорідними. 

Відповідно до альтернативної гіпотези, результати тестування, 

одержані в КГ і  ЕГ на констатувальному етапі та в ЕГ на формувальному 

етапі, значно відрізняються. Ці відмінності пояснюються створенням 

додаткових (спеціальних) умов для забезпечення якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців фінансово-економічного профілю, зокрема 

формування: якісного складу споживачів освітніх послуг, змісту професійної 

підготовки фахівців, якісного педагогічного складу, інноваційного 

навчально-методичного середовища та технологій підготовки, соціально-

особистісних якостей майбутніх фахівців, нормативно-правового 

забезпечення, інформаційного середовища, а їх показники є статистично 

значущими. 

Відповідно до описаного алгоритму було розраховано емпіричне 

значення хі-квадрату за результатами опитування педагогічних працівників 

щодо визначення їх рівня професійної компетентності та самоосвіти. 

Критичне значення хі-квадрат критерію було перевищено при порівнянні 

результатів опитування ЕГ на формувальному етапі з результатами 

опитування з КГ на обох етапах та з ЕГ на констатувальному етапі, що дає 

підставу стверджувати про неоднорідність вибірки та дієвість 
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експерименту. Висновки робимо з імовірністю 0,95 та підтверджуємо з 

високою надійністю дієвість експерименту, яка забезпечувалася за рахунок 

формування якісного педагогічного складу (упровадження рейтингового 

оцінювання діяльності педагогічних працівників стажуванням на 

підприємствах, інноваційної педагогічної діяльності (співпраці з науковцями, 

участі в конференціях, семінарах, виставках та ін.), підвищення рівня 

кваліфікації). Означене підтверджує доцільність упровадження системи й 

моделі управління якістю підготовки конкурентоспроможних фахівців 

фінансово-економічного профілю у ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». 

 

2.4. Рекомендації щодо ефективного управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

 

Дослідження управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю спиралося на аналіз сучасних підходів до 

управління якістю у вищій освіті. Основними підходами до формування 

експериментальної системи в освітніх організаціях, де готують студентів цієї 

спеціальності, можна вважати такі: 

1) модель системи менеджменту якості за міжнародним стандартом 

ISO 9001 діє до: 2015; 

2) модель Європейського фонду управління якістю (EFQM) і її 

модифікації для вищої освіти; 

3) модель, заснована на європейських стандартах ESG (ENQA); 

4) модель Центру досліджень політики в галузі вищої освіти (CHEPS) 

університету Твенте (Нідерланди); 

5) модель Асоціації університетів Нідерландів (VSNU); 

6) бельгійсько-нідерландська модель (HBO Expert Group); 
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7) модель національної американської премії за якістю «Baldrige 

National Quality Award» у галузі освіти; 

8) модель еталонного тестування (бенчмаркінгу) для австралійських 

університетів; 

9) типова модель системи якості освіти для ЗВО та ін. 

На міжнародному рівні найбільш поширеними ми вважаємо такі три 

підходи: 

 модель, заснована на європейських стандартах ESG (ENQA); 

 модель системи менеджменту якості за міжнародним стандартом 

ISO 9001 діє до: 2015; 

 модель Європейського фонду управління якістю (EFQM) і її 

модифікації для вищої освіти.  

Ураховуючи особливості цих підходів, було розроблено рекомендації 

щодо управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. Пріоритетом розвитку української системи вищої 

освіти в галузі якості є її інтеграція із загальноєвропейською системою 

забезпечення якості на основі ESG (European Standards and Guidelines), що 

також передбачає формування внутрішніх механізмів гарантії якості освіти. 

Зміни світової динаміки професійного навчання, що виражаються, 

зокрема, у прискоренні суспільних процесів і наростанні загроз з боку 

глобальних проблем, потребують докорінних коригувальних змін у всіх 

сферах людської діяльності, зокрема й  освітній. У нашій країні напрями 

реформування освіти визначаються головним завданням  освітньої 

політики – забезпечення сучасної якості освіти на основі збереження її 

фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам 

особистості, суспільства й держави. Підвищення якості освіти є однією з 

головних цілей реформи і європейської системи вищої освіти, проголошеної 

Болонською декларацією.  
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На сучасному етапі розвитку України економічна освіта й «економіка 

освіти ринково спрямованого суспільства» [75] визначається завданнями 

переходу до демократичної та правової держави, ринкової економіки, 

необхідності наближення до світових тенденцій економічного та суспільного 

розвитку. В українській системі вищої економічної освіти виокремлюються 

галузі державного управління і менеджменту, банківської справи й 

економіки.  

Аналіз основних положень Концепції дає змогу визначити головну 

парадигму економічної освіти, чим є розуміння того, що розвиток 

економічної сфери суспільства значною мірою зумовлений характером 

життєдіяльності людини, її світоглядом, соціально відповідальною 

поведінкою. Тому науковці розглядають освіту в економічному вимірі, 

визначаючи її потенціал та механізми розвитку. Ціннісними орієнтирами 

економічної освіти є розвиток творчого потенціалу особистості та її 

соціалізація, виховання самостійності наукового економічного мислення, 

формування економічного світогляду, упевненості у власних силах, розвиток 

здібностей до самореалізації, самоосвіти, саморозвитку. 

Серед основних принципів економічної освіти в Концепції 

виокремлюють: 

 поєднання фундаментальності та фаховості різноманітних 

освітніх програм; 

 індивідуалізація підготовки економічних кадрів відповідно до 

попиту на ринку праці;  

 інноваційність змісту економічної освіти [75]. 

Відтак економічна освіта в закладах вищої освіти IV  рівня акредитації 

має за мету підготовку фахівців фінансово-економічного профілю із 

сучасним світоглядом, професійними знаннями інноваційного характеру, 

уміннями їх практичного використання при розв’язанні соціально-

економічних проблем на базі постійної самоосвіти. 
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До факторів, що впливають на якість професійної освіти майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю, належить: 

 система управління ЗВО; 

 рівень підготовки абітурієнтів та організація їх відбору; 

 зміст освітніх програм, кваліфікація і мотивація діяльності 

професорсько-викладацького складу; 

 організація навчального процесу, технології навчання; 

 матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; 

 урахування потреб ринку праці у випускниках аноснованих 

спеціальностей і організація зв’язків із роботодавцями; 

 організація контролю освітнього процесу та його результатів.  

Система управління ЗВО, як і будь-якою іншою організацією, багато в 

чому визначає результати у всіх галузях її діяльності. В організації 

управління, що наочно виявляється в наявних організаційних структурах 

ЗВО, вищою економічною освітою наша країна є досить консервативною і 

використовує застарілі підходи, прийоми та методи. Наслідком цього є не 

тільки велика численність адміністративно-управлінського апарату, а й 

уповільнені реакції на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища ЗВО, 

зниження якості ухвалених рішень, складність оперативного вирішення 

завдань, що виникають  тощо. 

Шлях до поліпшення роботи ЗВО, де здійснюється підготовка 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, очевидний: під час 

адміністрування слід використовувати методологію сучасного менеджменту, 

надаючи своєчасної та відповідної уваги прогнозуванню, поточному й 

оперативному плануванню, організації всіх видів діяльності ЗВО, мотивації 

всіх учасників освітнього процесу, контролю, удосконалюючи системи 

комунікації та методи ухвалення рішень. За всіма цими напрямами 

накопичений великий досвід, і завдання полягає у його критичному 

осмисленні та використанні у сфері освіти. Додаткові й чималі резерви 
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містяться і на шляхах надання державою ЗВО більшої самостійності у 

вирішенні питань, що стосуються різноманітних галузей їх діяльності. 

Рівень знань абітурієнтів, їх особистісні характеристики й мотивація до 

отримання освіти за обраною спеціальністю відіграють вирішальну роль у їх 

подальшому навчанні. Несприятливі тенденції в цій галузі є 

загальновідомими й зумовлені не тільки станом суспільства, культури, 

загальної освіти, а й триваючими змінами у структурі народного 

господарства країни, які породжують невизначеність щодо галузей діяльності 

випускників ЗВО. Значний негативний вплив на молодих людей створюють 

орієнтири й ціннісні установки, прищеплені багатьма ЗМІ. Без сумніву, 

потрібне посилення зв’язків ЗВО, де готують майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, з громадськістю та зі школою, зокрема й  за 

допомогою створення освітніх комплексів (ця робота вже розпочата багатьма 

ЗВО). 

Доцільним вважаємо уведення співбесід з абітурієнтами до процедури 

зарахування. Навчальні плани професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю значним чином залежать від Державних 

освітніх стандартів (ДОС), які визначають зміст освіти й основні вимоги до 

знань майбутніх фахівців. Соціально-економічні зміни, що відбувалися за 

останні  десятиліття, підкреслюють відставання чинних навчальних планів 

від досягнень науки й техніки. Це стало одним із чинників кризи вищої 

освіти в нашій країні. У результаті проведеної нині переробки номенклатури 

спеціальностей і ДОС цей розрив повинен бути скорочений, причому 

одночасно повинні бути враховані й перспективні зміни у структурі 

народного господарства країни.  

Особливо актуальним постає завдання розробки напрямів підготовки 

принципово нового ДОС для бакалаврів фінансово-економічного профілю. У 

навчальних планах доцільно знайти можливості для скорочення часу на 

вивчення обов’язкових дисциплін (при збереженні фундаментальності 
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природничої освіти) на користь освоєння професійних знань і вмінь, потреби 

в яких диктуються розвитком науки, техніки, виробництва й суспільства. Під 

час проєктування навчальних планів слід ураховувати головні результати 

вищої освіти – компетенції майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю. 

О. Кравченко зауважує, що підвищення якості освіти вітчизняних 

університетів сприятиме їхньому виходу на лідерські позиції у підготовці та 

забезпеченні конкурентоспроможності фахівців різних галузей, 

удосконаленню якості навчально-методичного забезпечення, приведення 

його у відповідність до вимог підготовки висококваліфікованих фахівців на 

основі підвищення наукоємності та професійно-практичного спрямування 

дисциплін [81, с. 164]  

Беручи до уваги результат професійної підготовки у ЗВО, дослідники 

роблять акцент на необхідності її відповідності кваліфікаційним вимогам. 

Адже обов’язкова наявність сукупності компетенцій, які дозволять 

випускнику ЗВО бути перспективним фахівцем у своїй професійній галузі 

діяльності, є ключовими орієнтирами в управлінні якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. 

Компетентність і компетенції є ключовими категоріями в системі вищої 

професійної освіти. При цьому компетентність містить знання та вміння. 

Вона розглядається як потенційна готовність студента вирішувати завдання 

за наявності глибоких знань у своїй професійній сфері діяльності, постійно 

оновлювати свої знання, опановувати й накопичувати нову інформацію, 

успішно її застосовувати в конкретних умовах. А компетенція визначається 

як здатність студента успішно застосовувати знання та вміння на практиці 

при вирішенні завдань у професійній сфері діяльності [25]. 

Компетенція означає знання, уміння й навички, отримані в процесі 

навчання студентів у ЗВО. Також компетенція містить і особистісні якості 

(ініціативність, цілеспрямованість, відповідальність, толерантність та ін.), 
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соціальну адаптацію (уміння працювати самостійно та в колективі, 

співвідносити планування та результати своєї діяльності з потребами 

суспільства та ін.), досвід, набутий у професійній діяльності. Професійною 

компетенцією є здатність успішно діяти на основі особистого практичного 

досвіду, умінь і знань при вирішенні конкретних професійних завдань. 

Формуючи компетенції у майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, необхідно брати до уваги особливості сучасного економічного 

розвитку в країні, регіоні, оцінку глибини та масштаб соціально-економічних 

перетворень. 

Отже, рівень професійної компетентності майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю відображає ефективність системи 

управління якістю освіти студентів цих спеціальностей.  

Нині вища освіта повинна забезпечити майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю сучасними методами управління в економіці, аналізу 

сучасних економічних процесів, уміннями здійснювати точну і своєчасну 

оцінку загроз економічному розвитку країни. Професійна компетентність 

економіста – це якісна характеристика особистості фахівця. Вона включає 

систему науково-теоретичних знань, зокрема й спеціальних економічних, 

професійних умінь і навичок, особистого досвіду в професійній сфері 

діяльності, наявність стійкої потреби у своїй компетентності, інтересу до 

свого профілю [87]. 

Професійна компетентність економіста складається з низки 

компетенцій. Відповідно до державного стандарту вищої освіти вимоги до 

результатів професійної підготовки майбутніх економістів у ЗВО полягають 

в необхідності формування загальнокультурних і професійних компетенцій. 

Розподіл компетенцій на загальнокультурні та професійні відповідає двом 

складовим вищої освіти – академічній і професійній. Метою академічної 

освіти є розвиток особистості студента, професійна освіта ж спрямована на 

підготовку фахівців у ЗВО до конкретного виду діяльності [96, с. 24]. 
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У компетенції економіста, крім професійних, включені також і загальні 

компетенції як найважливіші складові особистості випускника, які 

забезпечують фундаментальність підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. На сучасному ринку праці висуваються особливі 

вимоги до виконання фахівцями фінансово-економічного профілю 

професійної діяльності. Серед них найбільш часто зустрічаються такі вимоги 

роботодавців до кандидатів на зайняття вакантних посад: 

1) володіння низкою спеціальних знань і вмінь, відповідних виконанню 

конкретних виробничих, управлінських і комерційних обов’язків; 

2) уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями на 

рівні, який є достатнім для здійснення професійної технічної та управлінської 

діяльності; 

3) наявність загальної комунікативної компетентності, зокрема й  

компетентності в галузі іноземних мов для взаємодії з іншомовними 

партнерами [90]. Тому, на нашу думку, управління якістю професійної 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю залежить не 

стільки від обсягу отриманих конкретних знань, скільки від набутих навичок 

системного мислення, розвинених умінь знаходити, опрацьовувати та 

використовувати потрібну інформацію, бажання продовжувати навчання і 

самовдосконалення, здатність жити й успішно працювати серед інших 

людей. 

Роль особистості викладача в освіті завжди була визначальною. 

Використовуваний у професійній діяльності науково-практичний та 

життєвий досвід викладача є суттєвою складовою частиною системи 

удосконалення якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. За роки реформ віковий склад професорсько-

викладацького персоналу змінився не в кращу сторону, і велика частина 

молодого поповнення, прийшовши у ЗВО, позбавлена можливості 

знайомства з науково-виробничим досвідом старшого покоління. 
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У той же час українська вища освіта володіє кваліфікованими науково-

педагогічними кадрами, потенціал яких доцільно застосовувати в процесі 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. Крім того, необхідним є термінове створення 

постійно діючої системи підготовки підвищення кваліфікації викладацьких 

кадрів для ЗВО, де здійснюється підготовка майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, а також умов і можливостей для проведення 

більшістю викладачів дослідних робіт в актуальних галузях науки й техніки.  

Позитивним для системи управління якістю професійної освіти  

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю вважаємо той факт, що 

перехід на кредитну систему оцінки трудомісткості навчальних дисциплін 

дозволив переглянути розподіл часу між самостійною і аудиторного роботою 

студентів на користь першої і одночасно збільшити час особистого 

спілкування студента з викладачем. Це, безсумнівно, позитивно позначиться 

на якості освіти, але водночас докорінних змін потребують визначення норм 

трудовитрат викладача. Тут додатковим резервом для вирішення цієї 

проблеми визначаємо використання окремих технологій дистанційної освіти 

(e-learning). 

Дистанційне навчання як основна складова дистанційної 

медіапедагогіки визначається у двох іпостасях. З одного боку, дистанційне 

навчання розглядається як певний обмін інформацією між здобувачами 

вищої освіти та викладачами за допомогою електронних мереж або інших 

засобів телекомунікації. Водночас, знання трактуються як особистий досвід 

здобувачів освіти та їхня діяльність щодо пошуку необхідної інформації та 

конструювання знань. У межах другого підходу домінантою є продуктивна 

діяльність здобувачів освіти, яка вибудовується за допомогою сучасних 

засобів телекомунікації. Цей підхід передбачає інтеграцію інформаційних і 

педагогічних технологій, що забезпечують інтерактивність взаємодії 

суб’єктів освіти та продуктивність  навчального  процесу. Особистісний, 



 

161 
 

креативний і телекомунікаційний характер освіти є основними рисами 

дистанційного навчання цього типу. Ще однією перевагою дистанційного 

навчання є можливість урахування індивідуального темпу навчально-

пізнавальної діяльності кожного здобувача вищої освіти, насичений і 

швидкий зворотний зв’язок з викладачем-тьютором та віртуальними 

однокурсниками. 

Необхідність поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу, включаючи доукомплектування бібліотек науковою та 

періодичною літературою, визначаємо як ще одну рекомендацію для 

забезпечення ефективності управління якістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. Нині залишається 

відкритим лише найважливіше для планування діяльності ЗВО питання про 

обсяги передбачених для цього коштів і терміни їх виділення.  

Адже стан матеріально-технічної бази (МТБ) і матеріально-технічне 

забезпечення (МТЗ) навчальних закладів вищої освіти є одними із значущих 

чинників ефективного управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю. Для ефективного надання 

освітніх послуг ЗВО повинні володіти необхідною матеріально-технічною 

базою, що відповідає сучасному рівню розвитку продуктивних сил [196]. 

МТЗ ЗВО має ураховувати розвиток науково-технічного прогресу, 

можливість випереджаючої підготовки кадрів [196]. 

Збільшення  контингенту здобувачів вищої освіти без істотного 

нарощування основних фондів, які мають ЗВО, при недостатньому оновленні 

лабораторного обладнання, може призвести до зниження якості освіти [143]. 

МТБ і МТЗ ЗВО набувають ще більшого значення в умовах інноваційного 

освітнього простору. Так, Міністерство освіти і науки визначило критерії 

моніторингу для всієї системи освіти, серед них показники, що визначають 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітніх організацій, 

зокрема: 
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 забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитками (питома 

вага студентів, які проживають у гуртожитках, у загальній чисельності 

студентів, які потребують гуртожитків); 

 забезпеченість здобувачів вищої освіти мережею громадського 

харчування; 

 число персональних комп’ютерів, що використовуються в 

навчальних цілях, у розрахунку на 100 здобувачів освіти; 

 питома вага числа організацій, підключених до Інтернету зі 

швидкістю передачі даних 2 Мбіт/сек. і вище, у загальній кількості освітніх 

організацій, підключених до Інтернету; 

 площа навчально-лабораторних будівель у розрахунку на одного 

здобувачами освіти. 

Продовжуючи, відзначимо, що потреба ринку праці в майбутніх 

фахівцях фінансово-економічного профілю в кінцевому рахунку визначає і 

зміст навчання, і долю студентів, і майбутнє ЗВО. Швидке працевлаштування 

випускників на роботу за отриманою ними спеціальністю є однією з цілей 

Болонського процесу. Моніторинг і прогнозування змін ринку праці в регіоні 

за всіма фінансово-економічними спеціальностями, за якими ведеться 

навчання, постають просто необхідними видами діяльності ЗВО для 

забезпечення якості професійної підготовки студентів. У зв’язку з цим 

важливе значення має встановлення постійних зв’язків з відповідними 

інститутами, підприємствами, організаціями регіону та випускниками ЗВО 

для здійснення моніторингу ринку праці. 

Контроль у системі управління якістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю освіти, постаючи 

найважливішим засобом установлення зворотного зв’язку, повинен 

поширюватися як на освітній процес, так і на всі види діяльності ЗВО. Зміни 

в якості професійної освіти й напрями її підвищення можуть бути 

встановлені тільки за результатами контролю. Для ефективного контролю 
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необхідно чітко виокремлювати контрольовані параметри, які повинні 

задовольняти вимогу однозначної оцінки, і процедури, що дозволяють 

отримувати об’єктивні оцінки.  

Якість професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю освіти є результатом діяльності ЗВО в різноманітних 

галузях. Процес її підвищення до рівня сучасних і перспективних вимог 

потребує управління, яке повинно ґрунтуватися на системному підході й 

ураховувати всі фактори, що впливають на результати навчання у їх 

взаємозв’язку. Продовжуючи, відзначимо, що у визначенні поняття «якість 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

освіти» ми виокремлюємо три основні напрями в роботі ЗВО:  

 забезпечення якості змісту освіти;  

 забезпечення якості результатів освіти (якості освіченості 

випускників університету);  

 забезпечення якості освітніх технологій (якості методів навчання 

і виховання).  

Реалізація заданих напрямів можлива при створенні певних 

педагогічних умов підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю освіти, метою якої постає 

формування сукупності знань, умінь, якостей особистості, світоглядних 

установок і позитивного досвіду, спрямованих на самостійне перетворення 

інформації з метою вирішення пізнавального завдання, перевірки наукової 

гіпотези. 

У науковій літературі категорія «умова» нерідко розглядається як 

видова пара до родових понять «середовище», «обстановка». У зв’язку з цим 

природно припустити, що сукупність заходів (можливостей), що виявляються 

як педагогічні умови успішності досягнення поставлених цілей, повинна 

містити комплекс, тобто цілісність об’єктів, що взаємодіють і 

взаємодоповнюють один одного. Комплексність педагогічних умов 
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перешкодить проникненню до їх складу випадкових, які не сприяють 

забезпеченню бажаної ефективності. 

Говорячи про умови, ми виокремлюємо організаційно-педагогічні та 

організаційно-методичні умови, маючи на увазі багатофакторність 

педагогічних явищ. Подібна диференціація дозволяє розглянути аналізований 

процес з позиції обраних методологічних підходів і особливостей 

професійної діяльності здобувачів вищої освіти фінансово-економічного 

профілю. Підставою для виділення груп умов послугувалижили особливості 

управління підготовкою студентів у ЗВО, специфіка кваліфікації фахівців 

фінансово-економічного профілю освіти. Однією з організаційно-

педагогічних умов досліджуваного процесу визначено квалітологічний 

супровід інформаційної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю освіти. 

Ця умова передбачає постійне відстеження якості інформаційно-

дослідницької діяльності професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю освіти й аналізу її результатів. Сучасна 

квалітологія як наука про якість передбачає безперервне вдосконалення 

якості за допомогою її систематичного планування і проєктування. У 

традиційному розумінні супровід – це те, що супроводжує якісь дії [103]. Під 

педагогічним супроводом розуміють педагогічно доцільну систему заходів 

впливу на процеси освітньої сфери, що забезпечує зниження відхилень від 

оптимальної траєкторії їх розгортання [126]. Під квалітологічним 

супроводом розуміється супровід, здатний забезпечити підвищення якості 

освіти на підставі об’єктивної діагностики освітнього процесу. Стосовно до 

нашого дослідження, квалітологічний супровід інформаційної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю освіти – вид 

педагогічного супроводу, який забезпечує коригування умов інформаційної 

підготовки студентів на основі систематичного моніторингу рівня якості 
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інформаційної підготовки, що виявляється в рівні досягнення предметних 

результатів та результатів у галузі науково-дослідної діяльності. 

Звісно ж, що квалітологічний супровід інформаційної підготовки має 

ґрунтуватися на таких ідеях і положеннях: 

1) найважливіше положення в категоріальному апараті квалітології як 

триєдиної науки про якість (теорія якості, теорія оцінки якості, теорія 

управління якістю); 

3) ідеї інтеграції змісту інформаційної, наукової, професійної 

діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, що містить 

інтегрування інформації про теорію систем, теорію управління, квалітологію, 

економіку та інші наукові дисципліни; 

4) ідея адресного навчання, яка означає, що поряд з трансляцією змісту 

квалітативної освіти загального плану має здійснюватися навчання 

спеціалізоване, тобто навчання в межах кола функціональних обов’язків 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

5) ідея творчого використання і запозичення досвіду управління якістю 

у професійній підготовці, його переломлення з урахуванням особливостей 

інформаційної діяльності професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю (ігнорування цього принципу може 

призвести до створення неефективних, а можливо, і недієздатних систем 

якості); 

6) надання консультативної інформаційно-методичної допомоги 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у їх практичній 

діяльності в інформаційному середовищі.  

Найбільш значущим у процесі реалізації квалітативного супроводу 

постає потреба у вирішення трьох завдань: формування еталону якості; 

порівняння досягнутого рівня професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю з еталоном; вироблення керуючих рішень з 

метою мінімізації виявлених відхилень. Для вирішення кожного із завдань у 
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межах ЗВО може бути створено творчу групу або ця функція 

реалізуватиметься під керівництвом навчально-методичної комісії. 

Метою методичного супроводу постає конструювання типових завдань 

для вимірювання, діагностики якості освіти. Інструментом оцінки еталона 

стає портфоліо випускника. Для вирішення другого завдання складається 

графік проведення контрольних заходів та атестаційних процедур. 

Результати інтерпретуються з точки зору рівневого підходу. На підставі 

оцінки якості визначаються аспекти особливої уваги, формулюються 

проблеми і способи їх вирішення. 

Ще однією організаційно-методичною умовою ефективності 

функціювання системи управління якістю професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю є забезпечення проблемно-

проєктивної спрямованості освоєння спеціальних дисциплін. В основі методу 

проєктів міститься розвиток пізнавальних навичок майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, умінь самостійно конструювати свої 

знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного і 

творчого мислення, уміння побачити, сформулювати та вирішити проблему.  

Говорячи про метод проєктів, ми маємо на увазі саме спосіб досягнення 

дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію), яка 

повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, 

оформленим тим або іншим чином. Прагматична спрямованість на результат, 

який можна побачити, осмислити, застосувати до реальної практичної 

діяльності, – основне положення, яке повинно застосовуватися в процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю. Проєктування як метод навчання і спосіб пізнання значно 

відрізняються від професійного проєктування своїми завданнями, змістом, 

умовами організації. 

Синтез проблемного навчання й освітнього проєктування в межах 

освоєння спеціальних дисциплін можливий на підставі сутності кожного 
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методу. Метод проєктів завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми. 

Вирішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності 

різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, – необхідність 

інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, 

творчих галузей. Загальним принципом організації проблемно-проєктного 

навчання майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю має стати 

використання розвивальних методів, що стимулюють активність здобувачів 

вищої освіти. Можна розглядати проблемне навчання як технологію 

розвивальної освіти, спрямованої на активне одержання знань, формування 

прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, на залучення здобувачів 

вищої освіти до наукового пошуку, творчості, на виховання професійно 

значущих якостей особистості. У процесі проблемного навчання здобувачі 

вищої освіти  набувають професійних умінь.  

Основне дидактичне призначення проблемного навчання полягає в 

педагогічному управлінні активною пошуковою діяльністю здобувачів вищої 

освіти. Конструктивно проблемне навчання виражається в системі 

проблемних ситуацій, завдань, які майбутнім фахівцям фінансово-

економічного профілю слід вирішити. Проблемне навчання є педагогічним 

процесом, заснованим на закономірностях управління навчальною 

пізнавальною діяльністю і спрямованим на розвиток пізнавальної 

самостійності та творчих здібностей студентів.  

У результаті аналізу практики застосування проблемно-проєктних 

методів можна зробити висновок про існування різноманіття варіантів і 

способів створення проблемних ситуацій в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. Існує можливість 

обрати конкретний шлях, не один, а кілька варіантів, щоб створити 

проблемну ситуацію. Виникає можливість розгорнути цілу систему 

проблемних ситуацій у процесі підвищення якості професійної та 

інформаційно-дослідницької підготовки.  
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Наступною організаційно-педагогічною умовою забезпечення 

ефективності реалізації системи управління якістю професійної підготовки  

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю вважаємо підвищення 

кваліфікації викладачів вищої школи. Роль педагога сьогодні змінюється: з 

викладача – носія знань, він повинен перетворитися на консультанта, 

організатора, модератора й координатора проблемно-орієнтованої, 

дослідницької, навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, 

тобто у викладача, який володіє компетенціями менеджера й тьютора [51]. 

Таким чином викладач створює умови для самостійної освітньої діяльності 

здобувача вищої освіти й супроводжує її, усіляко підтримуючи його 

ініціативу.  

Здобувачі вищої освіти – це повноцінні учасники освітнього процесу, 

що розділяють з педагогом відповідальність за результати навчання аж до 

ведення фрагментів занять. Сучасний викладач самостійно розробляє мету 

навчання, використовуючи когнітивну термінологію: класифікувати, 

обґрунтувати, дослідити, узагальнити, проаналізувати, спрогнозувати, 

оцінити, змоделювати, порівняти, стимулюючи творчу розумову діяльність 

здобувачами вищої освіти, включення їх у змістовну дискусію, мотивуючи до 

висловлення власних точок зору і припущень. Це дає можливість майбутнім 

фахівцям фінансово-економічного профілю зануритися в проблему, 

спробувати самостійно зрозуміти та проаналізувати її, виявити суперечливі 

питання, задати їх, почути думки й питання інших, прислухатися до їхніх 

аргументів, навчитися відстоювати свою позицію. 

Сьогодні здобувач вищої освіти замість отримання знань у готовому 

вигляді повинен брати найповнішу участь у конструюванні нового знання на 

основі відомого, одночасно розвиваючи як професійні, так і метапредметні 

компетенції. Для організації такого процесу викладачеві необхідно мати цілу 

низку професійних умінь, і якщо вони недостатньо сформовані – працювати 

над їх розвитком. Спираючись на все вищесказане, зазначимо, що одним із 
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важливих напрямів розвитку професіоналізму викладача ми вважаємо 

формування мотивації професорсько-викладацького складу та інших 

співробітників ЗВО до вдосконалення професіоналізму й особистісного 

зростання за допомогою правильної організації та актуалізації змісту курсів 

підвищення кваліфікації [21]. Підвищення подібної мотивації повинно бути 

засновано на системі цільових курсів підвищення кваліфікації, що 

включають психологічні блоки й модулі, які сприяють розвитку інтересу до 

професійної діяльності та формування корпоративної психологічної 

комфортності. 

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що ключовими рекомендаціями до 

забезпечення ефективності управління якістю професійної підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю визначено:  

підвищення рівня підготовки абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-

технічного забезпечення ЗВО; підготовка програмного забезпечення 

інформатизації вищої освіти та упровадження технологій дистанційного 

навчання; підвищення кваліфікації викладачів вищої школи; використання 

інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення фахових 

дисциплін, зокрема технологій проєктного та проблемного навчання; 

забезпечення відповідності європейським стандартам організації освітнього 

процесу; створення та підтримка системи оцінювання всіх категорій 

працівників університету – у кадровій роботі; створення публічних баз даних 

для результатів моніторингу професійної підготовки майбутнім фахівцям 

фінансово-економічного профілю з можливістю доступу до них усіх 

зацікавлених сторін. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. У розділі здійснено аналіз реального стану управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю; 

обґрунтовано систему управління якістю підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю в університетах України; здійснено 

експериментальну перевірку ефективності моделі управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

університетах; запропоновано рекомендації щодо ефективного управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. 

Аналіз реального стану управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю за попередньо визначеними 

критеріями та показниками виявив невідповідність між обсягом інвестицій та 

результатами економічної освіти (за процес-результативним підходом до 

оцінки якості). Якість освітніх послуг не відповідає вимогам освітніх 

стандартів (за стандарт-орієнтованим підходом до оцінки якості освіти). 

Якість освітніх послуг негативно впливає на репутацію закладів вищої 

економічної освіти (за репутаційним підходом визначення ефективності 

управління якістю).  

Реалізація вимог Європейських стандартів і керівних принципів (ESG) 

на основі відомостей закладів вищої економічної освіти України щодо 

забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців дозволяє стверджувати 

про відставання та низьку ефективність політики, процедур та системи 

зовнішнього та внутрішнього моніторингу якості. Практика «внутрішнього» 

оцінювання залишається превалюючою. Комплексний моніторинг якості 

освіти із залученням кінцевого споживача послуг необхідний для подолання 

замкненості закладів вищої економічних освіти на самих собі.  

Ураховувалося, що у процесі проєктування та моделювання системи 

управління якістю освіти майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери 
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не можна обійтися тільки заданими критеріями стандартів, показниками 

знань, умінь і навичок. З’ясовано, що постає необхідність отримання 

достовірної інформації про всі стани, засоби й умови функціонування 

кожного елемента досліджуваної системи, можливість вимірювання 

показників якості освітнього процесу, що досягається шляхом організації 

системного моніторингу якості освіти; здійснення системного моніторингу, 

який передбачає оцінку якості контингенту абітурієнтів і здобувачів вищої 

освіти, професійних освітніх програм, рівня наукової та навчальної 

підготовленості викладацького й навчально-допоміжного складу, стану 

науково-дослідних робіт і їх зв’язку зі змістом навчальних курсів, 

ефективності організації навчального процесу, аналізу підсумкової 

підготовки здобувачів вищої освіти з дисциплін, циклів дисциплін тощо; 

запровадження оцінки та визначення ступеня задоволеності студентів, яка 

повинна узгоджуватися з професійними стандартами, принципами й духом 

освітньої установи. 

2. Базуючись на наукових позиціях багатьох авторів, апелюючи до 

необхідності дотримання вимог інтегративності, функціональності, 

відкритості, цілісності, структурованості експериментальних систем, 

конкретизовано структурні компоненти системи управління якістю 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, кожен із яких відбиває її динамічність, інтегральні властивості 

цілого та характеризується наявністю стійких, повторюваних причинно-

наслідкових зв’язків (закономірностей). Доведено, що кожен компонент 

педагогічної системи володіє певним «ступенем свободи», що сприяє 

взаємозбагаченню ланок системи шляхом доцільної творчої діяльності 

викладачів і здобувачів вищої освіти. Розроблена система є відкритою і 

нелінійною, що самоорганізовується шляхом систематичного обміну 

інформацією між суб’єктами освітнього процесу (викладачами і здобувачами 

вищої освіти) та вміщує такі структурні компоненти системи управління 
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якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю: 

– цільовий – відбиває генеральну мету реалізації системи управління 

якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю – забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю; 

– методологічний  –  ретранслює теоретичні основи дослідження; 

– процесуальний блок – характеризує практичну складову організації 

процесу управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, що здійснювалася шляхом організації 

внутрішньої та зовнішньої підсистем забезпечення якості професійної 

підготовки студентів; 

– аналітично-оцінковий – розкриває критеріальні характеристики 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, показники та рівні сформованості професійної компетентності  

здобувачів вищої освіти  цих спеціальностей; 

– результативний відображає досягнутий результат – досягнутий 

рівень якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. 

3. Експериментальна перевірка ефективності системи управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в закладах 

вищої освіти здійснювалася за двома напрямами: визначення рівня 

професійної компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю та аналізу послідовності дотримання вимог щодо реалізації 

розробленої системи професорсько-викладацьким колективом обраних для 

експериментального дослідження ЗВО. Отримані результати діагностики 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю засвідчили високу якість знань здобувачів 

вищої освіти і продуктивний характер їх засвоєння – 81,8 % в ЕГ-1 і 58,5 % в 
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ЕГ-2, а також сформованість інтелектуальних, комунікативних, 

прогностичних умінь у 91,2 % майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю групи ЕГ-1 і 61,3% – ЕГ-2; сформованість професійних якостей і 

здібностей (відповідальність, самостійність, дисциплінованість, 

цілеспрямованість, вимогливість, критичність) у 93,4 % групи ЕГ-1 і 71,5 % – 

ЕГ-2. Майже всі студенти експериментальних груп постійно здійснюють 

аналіз і самоаналіз діяльності, виявляють позитивне ставлення до навчальної 

діяльності, у них з’явилася потреба у взаємодії з викладачами й один із 

одним. За допомогою анкетування та бесід установлено, що до експерименту 

в групі ЕГ-1 мали інтерес до проблеми формування професійної 

компетентності 56 % майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, а 

після експерименту – 97 %; у групі ЕГ-2 відповідно 41 % і 84 % (у той же час 

у контрольній групі – 42,6 %).  

Визначено рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю: високий, достатній, низький. Для 

високого рівня характерним є позитивне ставлення студентів до розвитку 

професійної компетентності та усвідомлення її значущості, розвинений 

стійкий інтерес до навчальної діяльності, мають повні й дієві знання, 

продуктивний характер їх засвоєння, розвинені інтелектуальні, прогностичні, 

комунікативні вміння та професійно-значущі якості, сформовано прагнення 

до аналізу й самоаналізу діяльності, самовдосконалення. Достатній рівень 

характеризується тим, що студенти знають сутність поняття «професійна 

компетентність», однак не завжди прагнуть до її вдосконалення, в основному 

характер засвоєння знань реконструктивний, не всі уміння та якості 

сформовані на достатньому рівні. Низький рівень мають майбутні фахівці 

фінансово-економічного профілю, які припускаються помилок у більшості 

запропонованих завдань, є прогалини в знаннях, не займаються самоосвітою.  

Зовнішнім проявом сформованості професійної компетентності в 

процесі навчальної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічного 
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профілю є схильність до аналізу навчальних ситуацій, наявність знань для 

вирішення різноманітних завдань, досвід критичного порівняння у виборі 

рішень, реалізація їх на практиці, цілеспрямованість. Аналіз результатів 

формувального експерименту засвідчив, що значно покращився рівень 

мотивації, сформованості системи знань й умінь, а також якостей у майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю експериментальних груп.  

4. Ключовими рекомендаціями до забезпечення ефективності 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю визначено:  підвищення рівня підготовки абітурієнтів; 

вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення ЗВО; підготовка 

програмного забезпечення інформатизації вищої освіти та упровадження 

технологій дистанційного навчання; підвищення кваліфікації викладачів 

вищої школи; використання інноваційних педагогічних технологій у процесі 

вивчення фахових дисциплін, зокрема технологій проєктного та проблемного 

навчання; забезпечення відповідності європейським стандартам організації 

освітнього процесу; створення та підтримка системи оцінювання всіх 

категорій працівників університету – у кадровій роботі; створення публічних 

баз даних для результатів моніторингу професійної підготовки майбутнім 

фахівцям фінансово-економічного профілю з можливістю доступу до них 

усіх зацікавлених сторін. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці системи управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в університетах. 

Отримані в ході виконаного дослідження результати підтверджують гіпотезу, 

покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання дослідження дають 

можливість зробити основні висновки й рекомендації, що мають теоретичне і 

практичне значення.  

1. На основі проведеного аналізу наукової літератури з метою 

визначення категоріально-понятійного апарату дослідження управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

сучасній педагогічній науці було надано власне бачення змістовного 

наповнення поняття «якість підготовки майбутнього фахівця», яке 

схарактеризовано як об’єктивно існуючу сукупність властивостей і 

компетентностей випускника, які визначають його як фахівця певної 

професії, відрізняє його від інших фахівців та значною мірою забезпечує 

його успішну професійну діяльність у конкурентному світі; ступінь 

відповідності рівня підготовки професійним вимогам, що висуваються до 

нього як до майбутнього фахівця; результативність діяльності конкретного 

освітнього закладу вищої освіти; відповідність професійної орієнтації 

фахівця і його компетентностей певним стандартам; та поняття «управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців», яке трактуємо як розробку й 

реалізацію cиcтeми зaxoдiв, якi дoзвoляють eфeктивнo нaдaвaти ocвiтнi 

пocлуги тaкoї якocтi, якa дозволяє спостерігати й коригувати взаємодію 

викладача та здобувача вищої освіти в організації й здійсненні освітнього 
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процесу, і зaбeзпeчують вiдпoвiднicть peзультaту вимогам національних 

стандартів, дocягнeння й підтримку якocтi ocвiтньoгo пpoцecу. 

2. Конкретизовано роль професійних стандартів як основи якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, що дало можливість визначити, що вони закладають основу для 

розробки принципів і стандартів професійної освіти, компетентнісно-

орієнтованих навчальних і модульних програм; механізмів забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема й фінансово-

економічного профілю, якості неформальної фахової підготовки; 

галузевих/корпоративних стандартів; посадових інструкцій. З’ясовано, що 

впровадження системи професійних стандартів забезпечує низку переваг, 

таких як: однозначне розуміння рівнів кваліфікації для ринку праці (є 

конкретний зміст та інструменти для перевірки результатів і якості 

навчання); зниження вартості навчання; скорочення термінів навчання 

(гнучкість у розробці й реалізації освітніх програм); співставність 

кваліфікацій, отриманих в Україні, з тими, що отримані у ЄС/світі. 

3. У процесі проведеного дослідження було  визначено стан управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в 

університетах на сучасному етапі. Аналіз реального стану управління якістю 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю за 

попередньо визначеними критеріями та показниками виявив невідповідність 

між обсягом інвестицій та результатами економічної освіти (за процес-

результативним підходом до оцінки якості). Якість освітніх послуг не 

відповідає вимогам освітніх стандартів (за стандарт-орієнтованим підходом 

до оцінки якості освіти). Якість освітніх послуг негативно впливає на 

репутацію закладів вищої освіти (за репутаційним підходом визначення 

ефективності управління якістю).  

Реалізація вимог Європейських стандартів і керівних принципів (ESG) 

на основі вивчення відомостей закладів вищої освіти України щодо 
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забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців дозволяє стверджувати 

про відставання та низьку ефективність політики, процедур та системи 

зовнішнього та внутрішнього моніторингу якості. З’ясовано, що постає 

необхідність отримання достовірної інформації про всі стани, засоби й умови 

функціювання кожного елемента досліджуваної системи, можливість 

вимірювання показників якості освітнього процесу, що досягається шляхом 

організації системного моніторингу якості освіти; здійснення системного 

моніторингу, який передбачає оцінку якості контингенту абітурієнтів і 

здобувачів вищої освіти, професійних освітніх програм, рівня наукової та 

навчальної підготовленості викладацького й навчально-допоміжного складу, 

стану науково-дослідних робіт і їх зв’язку зі змістом навчальних курсів, 

ефективності організації навчального процесу, аналізу підсумкової 

підготовки здобувачів вищої освіти з дисциплін, циклів дисциплін тощо; 

запровадження оцінки та визначення ступеня задоволеності здобувачів, яка 

повинна узгоджуватися з професійними стандартами, принципами й духом 

освітньої установи. 

4. Розроблено й обґрунтовано систему управління якістю підготовки 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в університетах. 

Конкретизовано структурні компоненти системи управління якістю 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, кожен із яких відбиває її динамічність, інтегральні властивості 

цілого та характеризується наявністю стійких, повторюваних причинно-

наслідкових зв’язків (закономірностей). Доведено, що кожен компонент 

педагогічної системи володіє певним «ступенем свободи», що сприяє 

взаємозбагаченню ланок системи шляхом доцільної творчої діяльності 

викладачів і здобувачів вищої освіти. Розроблена система є відкритою і 

нелінійною, що самоорганізовується шляхом систематичного обміну 

інформацією між суб’єктами освітнього процесу (викладачами і здобувачами 

вищої освіти) та вміщує такі структурні компоненти системи управління 
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якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю: 

– цільовий – відбиває генеральну мету реалізації системи управління 

якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю – забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю; 

– методологічний – ретранслює теоретичні основи дослідження; 

– процесуальний блок – характеризує практичну складову організації 

процесу управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю, що здійснювалася шляхом організації 

внутрішньої та зовнішньої підсистем забезпечення якості професійної 

підготовки студентів; 

– аналітично-оцінковий – розкриває критеріальні характеристики 

якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю, показники та рівні сформованості професійної компетентності  

здобувачів  вищої освіти  цих спеціальностей; 

– результативний відображає досягнутий результат – досягнутий 

рівень якості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю. 

5. Експериментально перевірено ефективність системи управління 

якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю  в 

закладах вищої освіти України. Експериментальна перевірка ефективності 

системи управління якістю підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю в закладах вищої освіти здійснювалася за двома 

напрямами: визначення рівня професійної компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю та аналізу послідовності 

дотримання вимог щодо реалізації розробленої системи професорсько-

викладацьким колективом обраних для експериментального дослідження 

ЗВО. Отримані результати діагностики рівня сформованості професійної 
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компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

засвідчили високу якість знань здобувачів вищої освіти і продуктивний 

характер їх засвоєння – 81,8 % в ЕГ-1 і 58,5 % в ЕГ-2, а також сформованість 

інтелектуальних, комунікативних, прогностичних умінь у 91,2 % майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю групи ЕГ-1 і 61,3 % – ЕГ-2; 

сформованість професійних якостей і здібностей (відповідальність, 

самостійність, дисциплінованість, цілеспрямованість, вимогливість, 

критичність) у 93,4 % групи ЕГ-1 і 71,5 % – ЕГ-2. Майже всі студенти 

експериментальних груп постійно здійснюють аналіз і самоаналіз діяльності, 

виявляють позитивне ставлення до навчальної діяльності, у них з’явилася 

потреба у взаємодії з викладачами й один із одним. За допомогою 

анкетування та бесід установлено, що до експерименту в групі ЕГ-1 мали 

інтерес до проблеми формування професійної компетентності 56 % 

майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, а після експерименту – 

97 %; у групі ЕГ-2 відповідно 41 % і 84 % (у той же час у контрольній групі – 

42,6 %).  

Визначено рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю: високий, достатній, низький. Для 

високого рівня характерним є позитивне ставлення студентів до розвитку 

професійної компетентності та усвідомлення її значущості, розвинений 

стійкий інтерес до навчальної діяльності, мають повні й дієві знання, 

продуктивний характер їх засвоєння, розвинені інтелектуальні, прогностичні, 

комунікативні вміння та професійно-значущі якості, сформовано прагнення 

до аналізу й самоаналізу діяльності, самовдосконалення. Достатній рівень 

характеризується тим, що студенти знають сутність поняття «професійна 

компетентність», однак не завжди прагнуть до її вдосконалення, в основному 

характер засвоєння знань реконструктивний, не всі вміння та якості 

сформовані на достатньому рівні. Низький рівень мають майбутні фахівці 
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фінансово-економічного профілю, які припускаються помилок у більшості 

запропонованих завдань, є прогалини в знаннях, не займаються самоосвітою.  

Зовнішнім проявом сформованості професійної компетентності в 

процесі навчальної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічного 

профілю є схильність до аналізу навчальних ситуацій, наявність знань для 

вирішення різноманітних завдань, досвід критичного порівняння у виборі 

рішень, реалізація їх на практиці, цілеспрямованість. Аналіз результатів 

формувального експерименту засвідчив, що значно покращився рівень 

мотивації, сформованості системи знань й умінь, а також якостей у майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю експериментальних груп.  

6. Розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності 

управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю, які вміщують: підвищення рівня підготовки 

абітурієнтів; вирішення проблем матеріально-технічного забезпечення ЗВО; 

підготовку програмного забезпечення інформатизації вищої освіти та 

упровадження технологій дистанційного навчання; підвищення кваліфікації 

викладачів вищої школи; використання інноваційних педагогічних 

технологій у процесі вивчення фахових дисциплін, зокрема технологій 

проєктного та проблемного навчання; забезпечення відповідності 

європейським стандартам організації освітнього процесу; створення та 

підтримка системи оцінювання всіх категорій працівників університету – у 

кадровій роботі; створення публічних баз даних для результатів моніторингу 

професійної підготовки майбутнім фахівцям фінансово-економічного 

профілю з можливістю доступу до них усіх зацікавлених сторін. Отже, мету 

наукового пошуку досягнуто, висунуті завдання виконано, результати 

експериментального дослідження підтвердили необхідність висунутої 

гіпотези. 

Безумовно, наше дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї актуальної 

проблеми. Подальшого дослідження потребують: порівняльно-педагогічний 
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аналіз зарубіжних систем управління якістю підготовки фахівців фінансово-

економічного профілю в університетах;  психолого-педагогічні умови 

взаємодії університетів і підприємств відповідних економічних сфер; теорія і 

практика підготовки наукового-педагогічних працівників університетів до 

управлінської діяльності.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета для самооцінки внутрішньої системи забезпечення  

якості освітніх послуг 

1. Чи реалізуються у вашому закладі освіти система чи її елементи 

оцінювання якості освіти? 

2. Назвіть основні труднощі, з якими зіштовхуються українські вищі 

економічні заклади освіти у процесі запровадження систем управління 

якістю освіти. 

3. Які переваги Ви вбачаєте від запровадження сучасних 

стандартизованих моделей управління якістю у вашому закладі?  
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Акти впровадження 
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Додаток Г 

Анкета для  абітурієнтів щодо визначення майбутньої професії 

 

1. Як Ви вважаєте, чи є важливою сьогодні вища освіта?  

а) дуже важлива;  

б) не важлива;  

в) важко відповісти. 

2. Чи вважаєте Ви вашу спеціальність престижною?  

а) так;  

б) ні;  

в) важко відповісти. 

3. Що спонукало Вас до вибору професії?  

а) матеріальна привабливість;  

б) затребуваність професії;  

в) батьки;  

г) сімейні традиції;  

д) теритріальність навчального закладу;  

е) бажання навчатися разом з друзями.  

Інше_________________________ 

4. Чи задоволені Ви вибором навчального закладу?  

а) дуже задоволений;  

б) ще не вирішив;  

в) чекав зовсім іншого. 

5. Чи знайомі Ви з роботою за обраною спеціальністю? 

а) так;  

б) ні;  

в) частково. 

6. За обраною спеціальністю ви готові повязати своє майбутнє?  

а) так;  
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б) ні. 

7. Що ви розумієте під поняттям «професійна мотивація»?  

а) інтерес, пов’язаний iз майбутньою професійною діяльністю;  

б) потреба особистості до здійснення професійної діяльності;  

в) життєві цілі, спрямовані на здобуття майбутньої професії;  

г) спонукання, яке обумовлює вибір професії. 

8. З яких джерел Ви отримуєте найбільше інформації про різні 

професії? 

а)  удома, – від батьків чи родичів; 

б) від друзів, знайомих однолітків; 

в) у школі, – від учителів чи спеціально запрошених представників 

різних професій, психолога  чи соціального педагога; 

г) на підставі власних життєвих спостережень; 

д) з книг, кінофільмів; 

е)  із засобів масової інформації (газет, радіо, телебачення та ін.); 

є) з реклами, оголошень; 

ж) з випадково почутих розмов. 

Інше __________________________________________________ 

9. Що приваблює Вас у майбутній професії? 

а) реалізація своїх інтересів, нахилів та здібностей; 

б) самостійний і творчий характер праці; 

в) її престижність; 

г) можливість стати самостійною і незалежною особистістю; 

д) можливість отримати матеріальну незалежність, жити в достатку; 

е) її важливість осягнути високу посаду, набути ваги в суспільстві; 

є) можливість самоствердження. 

Інше _________________________________________________ 

10. Наскільки серйозним і обдуманим вважаєте Ви своє рішення щодо 

подальшого навчання та вибору конкретного фаху? 
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а) остаточним і беззаперечним; 

б) дуже серйозним, обґрунтованим вагомими аргументами; 

в) достатньо серйозним на даний момент; 

г) не дуже серйозним, але  мені воно здається цікавим; 

д) випадковим, але можливо, з цього буде певна користь; 

е) я не надаю жодного значення подібному питанню. 

Інше _________________________________________________ 

11. Чи намагаєтеся Ви активно розшукувати інформацію про обрану 

Вами професію? 

а) так, постійно читаю книги, розпитую людей, стежу за будь-якою 

інформацією на цю тему; 

б) активно – ні, але при нагоді можу про щось запитати, уточнити, 

взяти до уваги; 

в) ні; 

г) це зайве, оскільки я вже пробував працювати за обраною 

спеціальністю. 

Інше _________________________________________________ 

12. Як ставляться родичі до Ваших планів після закінчення школи? 

а) цілком схвально, і обіцяють підтримку; 

б) у цілому – позитивно; 

в) нейтрально: не дуже вдоволені, але й не заперечують; 

г) байдуже, хоч і знають про них; 

д) не схвалюють, але і не протидіють; 

е) категорично проти, і пропонують свої варіанти; 

є) удома взагалі не знають про мої плани. 

Інше __________________________________________________ 

13. До якого роду занять Ви більше схильні? 

а) економічної роботи; 

б) наукової діяльності; 
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в) організаторської, адміністративної, громадської діяльності,  керівної 

роботи; 

г) роботи, пов’язаної з певним видом художньої творчості (література, 

драматургія, образотворче мистецтво та ін.); 

д) спокійної роботи з конкретним колом завдань, виконуваної за 

встановленим планом, без «несподіванок»; 

е) створення конкретних речей власними руками; 

є) розпорядження і рекламування товарів; 

ж) до організації власної справи; 

з) точно не можу сказати, у мене немає конкретних нахилів. 

Свій варіант_____________________________________________ 

14. Який стиль роботи Вам більше імпонує? 

а) працювати як підлеглий, виконуючи конкретні завдання; 

б) працювати як підлеглий, але з завданнями, що допускають вияв 

власної ініціативи; 

в) працювати спільно з групою; 

г) працювати самостійно, відокремлено, щоб ніхто не втручався; 

д) очолювати роботу, бути організатором, адміністратором; 

е) бути «генератором ідей» чи «аналітиком», але не адміністратором; 

є) не знаю, не замислювався над подібним питанням. 

Інше __________________________________________________ 

15. Від чого, насамперед, залежить успіх людини у житті? Ваші 

варіанти. 

а) від її характеру та здібностей; 

б) від спеціальної освіти; 

в)  від зв’язків з «корисними» людьми; 

г) від везіння, щасливої долі, «фарту»; 

д) від щасливого випадку; збігу обставин. 

е)  Інше __________________________________________________ 
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Додаток Д 

Анкета для випускників щодо якості професійної підготовки 

 

Шановні майбутні випускники, пропоноване опитування проводиться з 

метою виявлення на заключному етапі Вашого ставлення до освітнього 

процесу, а також формування отриманих знань та навичок освітньої 

програми через засоби викладання.  

Анкета є анонімною і містить оцінювальний характер. 

 

1. Які Ваші враження від навчання в університеті за обраною Вами 

спеціальністю:  

а) дуже задоволений (на);  

б) переважно позитивні; 

в) частково не задоволений (на);  

г) байдуже ставлення;  

д) повне розчарування. 

Інше____________  

2.  Знання, які Ви отримуєте у ЗВО, є достатніми для майбутньої 

професійної діяльності, чи потрібно їх удосконалювати?  

а) так; 

б) більшою мірою так; 

в) ні; 

г) я не впевнений, що обрав свій фах.  

Інше____________  

3. Наскільки системно та на сучасному рівні надається професійна 

інформація на лекціях і практичних заняттях?  

а) цілком задовольняє;  

б) не зовсім задовольняє; 

в) абсолютно не задовольняє;  
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г) хотілося б отримувати інформацію, більш наближену до практики;  

д) хотіли б дізнаватися більше нового й на глибшому рівні. 

Інше______________  

4. Які із зазначених видів занять реалізуються в освітньому процесі? 

а) переважають традиційні лекції та семінари; 

б) заняття з використанням інформаційних технологій; 

в) вправи на розвиток творчого і критичного мислення;  

г) тренінгові заняття;  

д) науково-дослідна робота;  

е) ситуативні вправи, практичні завдання, вирішення кейсів. 

Інше__________________  

5. Оцініть від 1 до 5 рівень викладання дисциплін в університеті за 

наведеними критеріями:  

а) організованість і пунктуальність викладачів: 1 2 3 4 5;  

б) володіння матеріалом і раціональне використання часу на занятті 1 2 

3 4 5;  

в) Змістовна значущість і доступність матеріалу, що викладається 

(викладачі зрозуміло й логічно пояснюють матеріал, коментують складні 

моменти, виокремлюють головне з теми) 1 2 3 4 5;  

г) актуальність навчального матеріалу (викладачі використовують 

новий матеріал) 1 2 3 4 5;  

д) викладачі вміють викликати інтерес до дисципліни 1 2 3 4 5;  

ж) культура мовлення викладачів (мовлення викладачів професійне, 

виразне, доступне для розуміння, дозволяє робити необхідні записи) 1 2 3 4 5; 

з) об’єктивність в оцінюванні 1 2 3 4 5; 

е) повага та тактовність у ставленні до студентів 1 2 3 4 5;  

є) поєднання теорії з практикою 1 2 3 4 5.  
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6. Оцініть рівень практичної підготовки в університеті (тривалість 

виробничої практики, рівень підприємств – баз практик, рівень організації 

проходження практики):  

а) цілком задовольняє;  

б) не зовсім задовольняє;  

в) абсолютно не задовольняє.  

Інше______________  

7. Оцініть рівень сприяння університетом вашому майбутньому 

працевлаштуванню:  

а) цілком задовольняє; 

б) не зовсім задовольняє;  

в) абсолютно не задовольняє. 

Інше______________  

8. Чи зрозумілими для Вас є критерії поточного та підсумкового 

контролю? 

а) так; 

б) ні. 

9. Оцініть від 1 до 5 рівень якості контролю в університеті за 

наведеними критеріями:  

а) різноманітність видів контрольних завдань: 1 2 3 4 5; 

б) облік індивідуального й диференційованого підходу:  1 2 3 4 5; 

в) кількість варіантів у кожній роботі:  1 2 3 4 5; 

г) упровадження тестування, зокрема й комп’ютерного, та дистанційної 

освіти: 1 2 3 4 5; 

д) упровадження рейтингової оцінки знань: 1 2 3 4 5. 

10. Оцініть рівень матеріально-технічного забезпечення процесу 

підготовки: 

а) цілком задовольняє;  

б) не зовсім задовольняє;  
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в) абсолютно не задовольняє.  

Інше______________ 

11. Оцініть рівень науково-методичного та інформаційно-

комунікаційного забезпечення процесу підготовки: 

а) цілком задовольняє; 

б) не зовсім задовольняє;  

в) абсолютно не задовольняє.  

Інше______________ 

12. Оцініть від 1 до 5 рівень рівень організації процесу підготовки за 

наведеними критеріями:  

а) оптимальний розклад навчальних занять, консультацій: 1 2 3 4 5; 

б) автоматизація процесу складання розкладу: 1 2 3 4 5; 

в) ефективне використання аудиторного фонду: 1 2 3 4 5; 

г) рівномірне навантаження на здобувача вищоїосвіти та викладача: 1 2 

3 4 5; 

13. Оцініть від 1 до 5 рівень якості методів навчання в університеті за 

наведеними критеріями:  

а) використання сучасних технологій під час занять: 1 2 3 4 5; 

б) використання інтерактивних методів навчання: 1 2 3 4 5; 

в) використання інформаційно-комунікаційних технологій: 1 2 3 4 5. 

14. Чи всі викладачі університету (факультету)  висококваліфіковані та 

компетентні?  

а) так;  

б) більшою мірою так;  

в) ні. 

Інше____________  
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Додаток Е 

Анкета  

для педагогічних працівників щодо визначення їх рівня 

професійної компетентності 

 

Напишіть, у якому  університеті Ви працюєте 

_________________________________ 

1. Який стаж Вашого професійного педагогічного досвіду?  

а) менше 5 років;  

б) від 5 до 9 років;  

в) від 10 до 20 років;  

г) більше 20 років. 

2 До якої галузі належать дисципліни, які Ви викладаєте? 

_____________________________________________________________ 

3. Оцініть актуальність освітніх трендів, де: 1 – зовсім не важливо, 10 – 

дуже важливо.  

а) STEAM-освіта ( Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic);  

б) формування компетентностей (предметних та ключових); 

в) персоналізація навчання, адаптивне навчання;  

г) практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати;  

д)  розвиток підприємницького й дослідницького, критичного 

мислення;  

е) геймифікація – навчання через гру; 

є) розвиток неформальної освіти;  

ж) МООС – масових відкритих онлайн курсів), відкритість і оступність 

освіти; 

з) мобільне навчання (використання мобільних смарт-пристроїв для 

навчання). 

Інше_________________________________________________________ 
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4. Оберіть три найактуальніші освітні тренди для Вашого університету:  

а) STEAM-освіта;  

б)  формування компетентностей; 

в) персоналізація, адаптивне навчання;  

г) практико-орієнтоване навчання;  

д) розвиток підприємницького й дослідницького мислення, критичного 

мислення; 

е)  геймифікація;  

є) розвиток неформальної освіти, відкритість і доступність освіти;  

д) мобільне навчання. 

5. Чи враховуєте Ви вищезазначені освітні тренди під час організації 

освітньої діяльності студентів?  

а) так, для цього використовую різноманітні інноваційні педагогічні 

технології; 

б) намагаюся, але маю недостатньо підготовки та знань – потребую 

додаткового підвищення кваліфікації у галузі інноваційних технологій;  

в)  ні, не чув(ла) про більшість з них;  

г) ні, вважаю недоцільним. Це не стосується моєї дисципліни.  

Інше_________________________________________________________ 

6. Оцініть необхідність упровадження та використання таких 

інноваційних педагогічних технологій та методів у Вашому університеті, де 

1 – зовсім не важливо, 10 – дуже важливо:  

а) інтегроване навчання (поєднання кількох основ наук);  

б) колоборативне навчання; 

в) віртуальна, змішана й доповнена реальність;  

г) технології формування медіаграмотності, технології формування 

обчислювального (computation thinking) мислення;  

д)  проблемно-орієнтоване навчання;  

е)  змішане навчання; 
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є) технології дистанційного навчання;  

ж)  технології формування критичного мислення. 

Інше_________________________________________________________ 

7. Оцініть значущість таких компетентностей у професійному розвитку 

викладача, де 1 – зовсім не важливо, 10 – дуже важливо:  

а) організаційні комунікації; 

б) професійна співпраця;  

в) рефлексивна педагогічна практика;  

г) професійний розвиток упродовж життя. 

8. Які форми методичної роботи Ви вважаєте найбільш ефективними, 

чому? 

__________________________________________________________________ 

9. Які форми самоосвіти, підвищення кваліфікації є для Вас найбільш 

ефективними? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


