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Сьогодні якість освіти є важливим показником, що визначає 
результативність і ефективність системи освіти в країні. Актуалізація проблему 
забезпечення якості пов'язана з цивілізаційними змінами, що відбуваються у 
сучасному суспільстві, а саме: з розбудовою суспільства знань, глобалізацією та 
інтернаціоналізацією, формуванням світового ринку освітніх послуг, підвищення 
значущості вищої освіти, мобільності як студентів, так й викладачів тощо. У 
розвинених країнах світу створена мережа національних агентств із забезпечення 
якості освітніх послуг. Відзначимо діяльність ЮНЕСКО у цьому напрямку, в 
основі якої лежить положення про розуміння доступу до базової освіти високої 
якості як невід'ємного права людини. 

Основні виміри забезпечення якості прописані в Комюніке конференції 
європейських міністрів освіти «Загальноєвропейский простір освіти - досягнення 
мети» (м. Берген, 2005), зокрема, підвищення якості діяльності вищих навчальних 
закладів завдяки впровадженню внутрішніх механізмів забезпечення якості за 
умов дотримання зв'язку із зовнішньою системою забезпечення якості освіти; 
запровадження моделі експертного оцінювання агентств забезпечення якості на 
національному рівні; розвиток співпраці з національними агентствами з метою 
забезпечення якості освіти. Наступних документах проблемі забезпечення якості 
освіти приділялася особлива увага. 
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Європейська практика забезпечення якості освіти вирізняється створенням 
спеціальних акредитаційних агенцій. Зазвичай - це громадські організації, які 
розробляють інструментарій й механізми оцінки якості та здійснюють її 
перевірку. У цьому контексті видається ефективним досвід скандинавських країн 
та Фінляндії стосовно забезпечення якості освіти, так, у Фінляндії Національна 
система забезпечення якості вищої освіти складається з трьох інституцій: 
Міністерство освіти, що забезпечує загальне керівництво, та розробляє критерії 
оцінювання; Національна рада з оцінювання вищої освіти, яка здійснює аудит 
вищих навчальних закладів, її основним принципом є оцінювання заради 
покращення; вищі навчальні заклади, які відповідають за створення та 
функціонування систем забезпечення якості, несуть відповідальність за якість 
оцінювання та її покращення, а також беруть участь у зовнішніх оцінюваннях та 
аудитах [1; 2]. 

Американська модель забезпечення якості вищої освіти спирається на такі 
взаємопов'язані рівні: рівень персональної сертифікації, рівень університету, 
рівень громади штату, рівень асоціацій коледжів та університетів, професійних 
об'єднань та органів акредитації, рівень конкурсу премії Болдріджа та 
федеральний рівень. Особливий акцент робить на інституційній автономії [1; 4]. 
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