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Наведено результати дослідження розвитку науково-методичних підходів до управління якіс-

тю вищої освіти. Здійснено аналіз наукових праць в сфері економіки вищої освіти, на предмет вио-
кремлення інструментів та заходів, спрямованих на вирішення окремих питань в сфері якості ви-
щої освіти. Встановлено основні функціональні напрямки, в межах яких здійснюється управління 
якістю освітніх послуг. 

Постановка проблеми. Визначення еконо-
мічної сутності вищої освіти, як суспільного інсти-
туту, функціонування якого спрямоване на задо-
волення широкого кола приватних та публічних 
інтересів з метою забезпечення економічного ро-
звитку та зростання соціально-економічних сис-
тем усіх рівнів, а також економічного добробуту 
на індивідуальному рівні, надає можливість вста-
новити основні характеристики вищої освіти як 
економічної категорії та об’єкту управління. Важ-
ливішою з характеристик вищої освіти – є рівень 
її якості, який визначає ефективність функціону-
вання системи, дієвість та організованість суспі-
льних відносин у цій сфері. Управління якістю 
вищої освіти – відносно нове словосполучення, 
зміст якого протягом тривалого періоду часу був 
дещо нелогічним. Це пояснюється тим, що вища 
освіта за своїм змістом – була вищим рівнем 
освітньої діяльності та апріорі була якісною. Зміст 
та характер суспільних відносин в сфері освіти, а 
також актуалізація питання підвищення якості 
послуг вищої освіти у сучасних умовах, визнача-
ють потребу аналізу існуючих методичних основ 
застосування управлінського впливу у цьому на-
прямку. 

На наш погляд, вибір якості вищої освіти у 
ролі її ключової характеристики та основного ін-
дикатора дієвості та ефективності системи, що 
опосередковує її функціонування, – є виправда-
ним по причині універсальності цього показника. 
Аналіз існуючої моделі управління системою ви-
щої освіти в Україні, її розвитку та перспективних 
напрямків її реформування (особливо в умовах 
інтеграції української вищої школи у європейсь-
кий освітній простір та гармонізації відповідних 
нормативних актів та положень) визначає, що на 
сьогодні, в науковому, експертному та управлін-
ському середовищі відсутнє єдине бачення про-
цесу побудови ефективної системи управління 
вищою освітою. Це пов’язане із наявністю різних 
бачень та напрямків стратегічного розвитку, які 
полягають у посиленні державного регулювання 
діяльності ВНЗ, зростанні ролі суспільства та 
громадських організацій у цьому процесі, наданні 
переваги ринковим механізмам саморегулюван-
ня. Не вдаючись до аналізу ефективності такого 
роду моделей, можливо стверджувати, що за 
будь-яких обставин, якість вищої освіти виступає 
спільним знаменником, який є основним критері-
єм ефективності та дієвості функціонування всієї 

освітньої системи. При цьому, якість постає інте-
груючою характеристикою, досягнення якої пот-
ребує наявності елементів ринкового саморегу-
лювання, державно-приватного партнерства, 
громадського контролю та участі в управлінні, а 
також урахування публічних, державних та при-
ватних інтересів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-практичної літератури, зокрема 
на рівні дисертаційних досліджень, визначив, що 
система управління вищою освітою – є об’єктом 
численних економічних досліджень. Авторами 
досліджувалися: процеси розвитку ринкових від-
носин в сфері вищої освіти [2; 17], її фінансуван-
ня [14], формування та управління якістю трудо-
вих ресурсів (у т.ч. в окремих галузях), економічні 
аспекти підготовки фахівців та підвищення тру-
дового потенціалу [6; 7], державне регулювання 
вищої освіти та її розвитку [11], управління на 
рівні окремих ВНЗ [4; 15; 16], вплив функціону-
вання системи вищої освіти на економічне зрос-
тання та розвиток національного господарства 
[12], маркетинг освітніх послуг [1; 3; 5], облік, ау-
дит та статистика у вищій освіті [9], процеси фо-
рмування освітнього потенціалу та людського 
капіталу країни [13].  

Більшість робіт було присвячено аспектам 
економіки та управління на рівні ВНЗ, а також 
управління та регулювання вищою освітою і її 
розвитком. Виходячи з цього, можливо зробити 
висновок, що у науковому середовищі сформува-
лося бачення вирішення проблем у галузі вищої 
освіти, що полягає у формуванні дієвих механіз-
мів на рівні окремих ВНЗ та необхідності здійс-
нення системних перетворень на рівні усієї сис-
теми 

Незважаючи на наявність широкого кола ас-
пектів, які було обрано у якості об’єктів дисерта-
ційних робіт в галузі розвитку вищої школи, пи-
тання управління якістю вищої освіти широкої 
уваги не отримало. В межах зазначеного напрям-
ку було захищено одну дисертаційну роботу, Жи-
гоцькою Н.В. (Моделювання, оцінка та менедж-
мент якості освітніх послуг) [18] за спеціальністю 
08.03.02 – економіко-математичне моделювання. 
Зазначимо, що аналізована робота має високу 
науково-практичну цінність та присвячена питан-
ням формування економіко-математичних моде-
лей управління якістю послуг ВНЗ. Аналіз теоре-
тичних основ економіки та управління в сфері 
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вищої освіти визначив її якість як складне соціа-
льно-економічне явище, процес управління яким 
характеризується високим рівнем складності та 
багатогранності. Виходячи з цього, на наш пог-
ляд, дослідження теоретичних, методичних, ме-
тодологічних та практичних аспектів управління 
якістю в вищій школі є питанням актуальним, та 
таким, що у сучасних умовах, вимагає удоскона-
лення та надання розвитку існуючим науковим 
положенням у цій сфері.  

Метою статті – є наведення результатів до-
слідження розвитку науково-методичних підходів 
до управління якістю вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
розвитку науково-методичних підходів до управ-
ління якістю вищої освіти було вирішено здійсни-
ти з метою визначення змісту існуючих теоретич-
них, методичних та практичних напрацювань, 
спрямованих на вирішення сформульованої нау-
ково-практичної проблеми. В його основу було 
покладено комплекс завдань, спрямованих на 
встановлення дієвих розробок, механізмів, ін-
струментів, а також наявності невирішених пи-
тань, аспектів та напрямків, що потребують удо-
сконалення та надання їм подальшого розвитку. 

Одним з інноваційних напрямків в галузі 
управління вищою освітою є маркетинг освітніх 
послуг, реалізація якого пов’язана із застосуван-
ням методичних основ управління якістю. Теоре-
тико-методичні основи маркетингу освітніх послуг 
отримали розвиток в працях Оболенської Т.Є. [1], 
Патори Р. [2], Чигасова С.Г. [3], Кир'янової О.В. 
[6], Лялюк А.М. [4], Смірнової Є.П. [5] та ін 

Зокрема, у роботі Кир'янової О.В. [6] встано-
влено, що маркетингове управління в сфері ви-
щої освіти має бут спрямованим на якість послуг, 
що надаються. В аналізованій праці, основним 
критерієм якості послуг вищої освіти визначено 
результативність процесу працевлаштування ви-
пускників ВНЗ, при цьому, основним інструмен-
том управління якістю є розроблена система за-
безпечення зайнятості випускників. Відносно цьо-
го в аналізованій праці зазначається, що управ-
ління ВНЗ на інноваційних засадах, яке спрямо-
ване на забезпечення якості його послуг вищої 
освіти має отримати системний вигляд та забез-
печувати функціонування наступних складових: 
інформаційно-аналітичного забезпечення, діагно-
стики, аналізу та прогнозування розвитку, марке-
тингу, працевлаштування та інших додаткових 
послуг студентам. Запропонована система пе-
редбачає удосконалення інформаційного забез-
печення управління, розширення зв’язків ВНЗ у 
соціальному просторі, досягнення оптимальної 
взаємодії із факторами впливу зовнішнього сере-
довища. На наш погляд, застосування показника 
працевлаштування випускників у якості показника 
рівня якості освіти – є виправданим, так як це є 
реальною оцінкою ринком праці сформованих 
ділових та професійних якостей підготовлених 

фахівців. Відповідно, формування системи інфо-
рмаційного супроводження цього процесу – також 
є вдалим заходом, однак звуження якості послуг 
вищої освіти до одного показника, на наш погляд, 
є не зовсім коректним. У той же час, напрацю-
вання у галузі інформаційного супроводу та ана-
лізу працевлаштування потребують подальшого 
врахування .та удосконалення 

За результатами дослідження Патори Р. [2] 
встановлено, що маркетинг в сфері вищої освіти 
визначає подальший розвиток окремих закладів, 
який у свою чергу пов'язаний із якістю послуг, що 
надаються. Підвищення якості освітніх послуг в 
аналізованій роботі пропонується досягти за ра-
хунок нецінової диференціації їх пропозиції. Се-
ред заходів, що розглядаються як перспективні є 
постійне підвищення кваліфікації випускників, 
забезпечення студентів широким спектром на-
вчально-методичної літератури в електронному 
варіанті, гарантування працевлаштування, під-
вищення кваліфікації ПВС, удосконалення мате-
ріально-технічної бази, застосування елементів 
брендингу. [2] Близькими до вищенаведених про-
позицій є ті, що були сформульовані у роботі Ло-
пушняк Г.С. [7], у якій підвищення якості послуг 
вищої освіти, науково-дослідної та інноваційної 
діяльності передбачається досягти шляхом: під-
вищення кваліфікаційних характеристик ПВС, 
адміністративного та обслуговуючого персоналу 
ВНЗ; оновлення фонду навчального, лаборатор-
ного, експериментального та дослідницького 
оснащення; впровадження дидактичних та мето-
дичних інновацій, інтенсифікації науково-
дослідної роботи в ВНЗ; актуалізації фонду біблі-
отек шляхом фінансування нових надходжень 
навчальної, методичної, наукової (у т.ч. періоди-
чної) літератури. Зазначені пропозиції є слушни-
ми та такими, що потребують врахування, але 
слід відмітити їх несистемність. Іншим важливим 
питанням є те, що більшість з запропонованих 
аспектів підвищення якості освітніх послуг не є 
специфічними та можуть бути сприйняті як такі, 
що спрямовані на загальне удосконалення про-
цесу функціонування ВНЗ. 

У дисертаційній роботі Чигасова С.Г. [3] було 
розроблено систему оцінки і управління якістю 
освітніх послуг, яка була заснована на теорії мар-
кетингу освіти і концепції бенчмаркінгу. Аналізо-
вана система оцінки складалась з критеріїв мар-
кетингової діяльності ВНЗ та параметрів оцінки 
функціонування його підрозділів. Основними ха-
рактеристиками якості було визначено обсяг реа-
лізованих послуг, їх асортимент, рейтингові оцін-
ки керівників підрозділів, економічну ефективність 
підрозділів та маркетингової діяльності ВНЗ. [84] 
Погоджуючись із важливістю формування оціноч-
них систем в ході побудови механізмів управлін-
ня якістю в вищій школі, вважаємо за потрібне 
відмітити, що економічна ефективність, обсяг та 
асортимент – є опосередкованими індикаторами 
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якості. Загалом, уся запропонована система має 
загальний характер та не спрямована на вирі-
шення окремих функціональних напрямків управ-
лінської діяльності, зокрема, у галузі якості. 

Серед інших методичних підходів до управ-
ління якістю вищою освіти слід відмітити концеп-
цію удосконалення управління навчальним про-
цесом та його змістом. Деякі аспекти зазначеного 
підходу отримали розвиток в працях Мазур Ю.В. 
[9], Опацької С.В. [8]. Зокрема, в роботі Мазур 
Ю.В. [9] доведено, що суттєвого підвищення яко-
сті вищої освіти можливо досягти шляхом фор-
мування в ВНЗ системи контролю навчального 
процесу,при цьому основним об’єктом такого кон-
тролю визначено показник ефективності. Отри-
мання контрольних індикаторів передбачається 
за рахунок моніторингу статистичних масивів да-
них, що характеризують навчальний процес. В 
даному випадку мова йде про підготовку абітурі-
єнтів до вступу, методичне та інформаційне за-
безпечення навчального процесу, наукову робо-
ту, кваліфікаційні характеристики ПВС, професій-
ну компетентність випускників та їх позиціювання 
на ринку праці. Слід відмітити, що в даній роботі 
чільну роль відведено інформаційному забезпе-
ченню процесу управління якістю, при цьому, 
об’єктом моніторингу виступає широке коло аспе-
ктів функціонування ВНЗ та його взаємодії із зов-
нішнім середовищем. Зазначений підхід є слуш-
ним та таким, що потребує урахування у подаль-
шій аналітичній та конструктивній роботі. 

За результатами досліджень Опацької С.В. 
[8] встановлено, що існують певні невідповідності 
в організації навчального процесу в вищій школі, 
які завдають суттєвого впливу на рівень якості її 
функціонування. Удосконалення існуючих підхо-
дів в роботі [8] передбачається здійснювати за 
наступними напрямками: визначення у якості 
критерію ефективності освітніх програм їх зв’язок 
із реальною практикою; формування стійкої вза-
ємодії ПВС,обслуговуючого та адміністративного 
персоналу із підприємницькими структурами; ши-
роке застосування інноваційних педагогічних та 
методичних рішень,пов’язаних із 
комп’ютеризацією та інформатизацією навчання, 
а також підвищенням його інтерактивності. Об-
ґрунтовано необхідність подолання бюрократи-
зації процесів та процедур формування, затвер-
дження та актуалізації навчальних програм, що є 
чинником зниження адаптивності ВНЗ до вимог 
ринку освітніх послуг та демотивує ПВС в процесі 
методичної роботи. Досягнення також потребує 
гармонізація процедури акредитації закладів 
освіти існуючим положенням міжнародних стан-
дартів. У свою чергу, в роботі Зіньковського Ю.Ф. 
[10], з метою підвищення якості вищої освіти про-
понується здійснити перегляд застосовуваних 
педагогічних методик у напрямку його розширен-
ня, удосконалення та актуалізації навчально-
методичних матеріалів, підвищення рівня практи-

чної досвідченості ПВС, збільшення частки прак-
тичної підготовки студентів в процесі навчання. 
Досягнення цього передбачається через активі-
зацію зв’язку із бізнес-середовищем. 

Аналізуючи запропоновані у роботі Опацької 
С.В. [8] заходи та підходи, на наш погляд, слід 
зазначити актуальність поставленого питання 
гармонізації систем акредитації ВНЗ із міжнарод-
ними стандартами, що обумовлюється потребою 
підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на сві-
товому ринку освітніх послуг та впровадження 
міжнародних стандартів якості у вітчизняну сис-
тему вищої освіти. Але у той же час, слід відміти-
ти, що пропозиції відносно удосконалення навча-
льного процесу [81; 9], незважаючи на їх важли-
вість та змістовність, мають більшою мірою дида-
ктичну спрямованість. Вихід з існуючого стано-
вища знаходиться у площині застосування спе-
цифічного управлінського впливу, а саме – фор-
муванні спеціалізованих гнучких управлінських 
систем в сфері вищої освіти, спрямованих на за-
доволення вимог усіх зацікавлених сторін відпо-
відно до ділової та міжнародної практики, а також 
стандартів, що склалися. 

Особливої уваги заслуговують роботи в яких 
застосовувалися елементи методології управлін-
ня якістю стосовно розвитку ВНЗ та системи ви-
щої освіти загалом, зокрема: процесний та сис-
темний підходи до управління, а також стандар-
тизація і сертифікація згідно вимог міжнародних 
стандартів. Такого роду підходи досліджувалися 
в працях Кудрявцевої Н.П. [11], Капченко Р.Л. 
[12], Чигасова С.Г. [3], Верхоглядової Н.І. [13], 
Боголіб Т.М. [14], Кочарян І.С. [15], Вінюкова-
Прощенка А.С. [16] 

Досліджуючи соціально-економічні аспекти 
розвитку регіональної системи вищої освіти в 
умовах формування різних форм власності, Кап-
ченко Р.Л. [12], дійшов до висновку, що удоско-
налення та модернізація процесів управління в 
сфері вищої освіти, зокрема таким об’єктом, як 
якість послуг вищої освіти ВНЗ, має ґрунтуватися 
на моделях інноваційної спрямованості та у від-
повідності до основоположних вимог Болонського 
процесу. При цьому, в аналізованій роботі запро-
поновано модель тотального управління якістю, 
яка передбачена до впровадження у ВНЗ, та об-
ґрунтовано вибір стандарту ISO 9001:2000 у яко-
сті основи для побудови такого роду моделі. За-
стосування стандарту ISO 9001:2000, визнача-
ється його універсальністю та придатністю до 
використання у всіх галузевих напрямках еконо-
мічної діяльності, важливим аспектом є також те, 
що в основі стандартів ISO зазначеної серії поля-
гає філософія тотального управління якістю, яка 
характеризується високим ступенем дієвості у 
міжнародній практиці управління. В аналізованій 
роботі також здійснено висновок відносно необ-
хідності визначення державних пріоритетів в га-
лузі управління якістю вищої освіти та розкрито 
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його відповідні напрямки, до складу яких входять: 
гармонізація національних стандартів вищої осві-
ти із основними положеннями доктринальних до-
кументів Болонського процесу; перегляд галузей, 
напрямків підготовки та спеціальностей в вищій 
освіти; адаптація систем оцінювання знань сту-
дентів до стандартів Європейської кредитно-
трансферної системи (ECTS); підвищення якості 
послуг вищої освіти за рахунок удосконалення 
методичного та матеріально-технічного забезпе-
чення навчального процесу. На увагу заслуговує 
обґрунтування використання методології станда-
ртів серії ISO у якості основи для побудови сис-
тем управління в системі вищої школи. Вважаємо 
даний підхід виправданим та таким, що заслуго-
вує урахування у конструктивній частині дисерта-
ційного дослідження. Однак, зауважимо, що за-
стосування філософії будь яких стандартизова-
них систем управління якістю, будь то універса-
льних (на приклад ISO, EFQM та ін) чи специфіч-
них освітянських (ENQA, EUA, EAPPA, INQAAHE, 
NASPAA, QAA, BAC, ECA, NOQA, CHEA), потре-
бує їх детального аналізу, спрямованого на ви-
значення характерних рис та відмінностей, а та-
кож визначення передової практики їх застосу-
вання. Виправданим є також включення пробле-
ми удосконалення стандартів вищої освіти (від-
повідно до вимог Болонського процесу) до пріо-
ритетних напрямків державної політики в сфері 
вищої освіти, так як питання стандартизації (у т.ч. 
міжнародної) – є однією з важливіших методич-
них передумов розвитку управління якістю в ви-
щій школі. 

У роботі Чигасова С.Г. [3] було адаптовано 
інструментарій QFD (англ. Quality Function 
Deployment) до сфери вищої освіти, в даній робо-
ті також запропоновано специфічну матрицю, на 
основі якої передбачається широкий аналіз вимог 
та очікувань споживачів, методи задоволення цих 
вимог, діагностувати внутрішнє середовище ВНЗ, 
зокрема функціонування його окремих підрозді-
лів, а також здійснювати планування діяльності із 
підвищення якості послуг ВНЗ. Елементи матриці 
інтерпретують: особливості взаємозв’язку пара-
метрів функціонування внутрішнього середови-
ща, спрямованих на створення споживчої ціннос-
ті послуг ВНЗ; інтегральну оцінку впливу функці-
онування організаційних одиниць на формування 
споживчої цінності; перелік рішень керівництва, 
які приймаються в сфері управління якістю послуг 
ВНЗ. Такого роду інтегральні оцінки передбача-
ється отримати за рахунок оцінки кореляції між 
вимогами споживачів та зацікавлених сторін, а 
також показниками, що характеризують роботу 
підрозділу. Емпіричною базою для оцінки рівня 
важливості окремих вимог споживачів та рівня 
конкурентоспроможності послуг ВНЗ – є резуль-
тати анкетування студентів та роботодавців.  

Заслуговують на увагу також висновки, сфо-
рмульовані у роботі Кудрявцевої Н.П. [11], де у 

якості основних завдань підвищення ефективнос-
ті державного управління вищою освітою (зокре-
ма післядипломної) визначено організацію зворо-
тного зв’язку із роботодавцями, на основі якого 
можливо отримати регулярні та достовірні дані 
про рівень якості підготовки фахівців в ВНЗ за 
окремими спеціальностями. В аналізованій праці 
також підкреслюється актуальність питання еко-
номічного стимулювання роботодавців до забез-
печення такої інформації. У цьому випадку, удо-
сконалення потребують процес організації на-
вчальної діяльності, його методична база та те-
матична спрямованість. 

Впровадження стандартів ISO серії 9000 в 
систему управління якістю вищої освіти, переду-
сім передбачає застосування процесного підходу. 
Обґрунтування застосування процесного підходу 
до управління закладами вищої освіти здійснено 
у праці Боголіб Т.М. [14], у якій визначено, що 
конкурентоспроможність ВНЗ в ринкових умовах 
значною мірою залежить від стратегічного та так-
тичного управління його діяльністю на ринку пос-
луг вищої освіти. В даному випадку ключовими 
індикаторами визначено ціну освітніх послуг та 
операційні витрати ВНЗ. При цьому, підкреслю-
ється, що основним джерелом витрат є надхо-
дження від плати за навчання, тому як державне 
фінансування є строго цільовим (оплата праці, 
стипендіальний фонд, оплата комунальних пос-
луг). Вирішення такого роду проблеми Бого-
ліб Т.М. бачить у застосуванні концепції реінжи-
нірингу бізнес-процесів, яка полягає у аналізі 
процесів операційної системи ВНЗ та її подаль-
шій перебудові. Орієнтиром такого роду заходів – 
є досягнення оптимальних індикаторів та пара-
метрів функціонування ВНЗ: ціни платних послуг, 
їх якості, інтенсивності процесів їх надання. На 
увагу заслуговує визначення якості послуг як ос-
новного показника діяльності ВНЗ та відповідно 
усієї вищої школи, і відведення процесному під-
ходу чільного місця при побудові систем управ-
ління. Окремого розвитку процесний підхід отри-
мав у праці Верхоглядової Н.І. [13], де було за-
значено, що такі чинники, як підвищення конкуре-
нції на ринку послуг вищої освіти із одночасним 
його розширенням, актуалізують питання розроб-
ки та впровадження систем управління якістю на 
рівні окремих ВНЗ. Такого роду системи розгля-
даються як найбільш перспективне джерело фо-
рмування конкурентних переваг ВНЗ, забезпе-
чення ефективності економічної діяльності ВНЗ 
та його конкурентоспроможності. В аналізованій 
праці зазначається, що найбільш придатним до 
застосування в сфері розробки систем управлін-
ня якістю – є процес ний підхід, який передбачає 
ідентифікацію процесів створення споживчої цін-
ності освітніх послуг ВНЗ, їх зв’язків та взаємодії. 
В роботі [13] пропонується система управління 
якістю послуг ВНЗ, яка ґрунтується на процесно-
му підході. В роботі демонструється чільна роль 
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керівництва ВНЗ та споживачів освітніх послуг 
при визначенні вимог до продукту економічної 
діяльності ВНЗ, а також оцінка рівня задоволено-
сті вимог споживачів на виході. Зазначимо, що 
основними функціями системи управління якістю 
освітніх послуг у роботі [13] визначено: удоскона-
лення, контроль, аналіз, вимір; у свою чергу, ос-
новними функціональними напрямками управлін-
ня були визначені: наукове забезпечення навча-
льного процесу, фінансове забезпечення навча-
льного процесу, розвиток сфери міжнародного 
співробітництва, забезпечення організації навча-
льного процесу. Слід зауважити, що спрощення 
системи управління якістю освітніх послуг до су-
купності вхідних та вихідних параметрів одного 
процесу (підготовки спеціаліста) із стислим функ-
ціональним навантаженням – є не зовсім корект-
ним. Процесний підхід передбачає визначення 
сукупності зв’язаних процесів та під процесів, з 
яким пов’язане надання освітніх послуг, характе-
ру та послідовності цих зв’язків, побудови відпо-
відної процесної карти. Усі ці питання потребую 
врахування в процесі побудови систем управлін-
ня якістю на наступних етапах дослідження. 

Дещо більш прогресивним є підхід до органі-
зації процесно-орієнтованого управління, викла-
дений у праці Кочарян І.С. [15]. У цій роботі мето-
дично вірно поставлено й вирішено першочерго-
ве завдання при побудові системи управління 
якістю освітніх послуг – здійснено формулювання 
чіткої сукупності завдань системи управління. В 
основі цілепокладання було використано метод 
декомпозиції, відповідно до якого уся система 
управління ділиться на частки. При цьому такого 
роду розподіл здійснюється відповідно до крите-
ріальної бази такого роду декомпозиції, до складу 
якої частіше за все входять наступні елементи: 
вид діяльності (функціональні ознаки), належ-
ність до певної організаційної одиниці, належ-
ність до етапу процесу надання освітньої послуги 
та ін. В аналізованій праці здійснено моделюван-
ня структури бізнес-процесів ВНЗ,до складу яких 
увійшли: 

- навчальна діяльність; 
- науково-дослідна та інноваційна діяльність; 
- видавнича діяльність. 

Декомпозиція процесів відповідно до їх на-
лежності до етапів процесу надання освітньої 
послуги, визначило більшу актуальність застосу-
вання критерію фази управління, відповідно до 
якого було виокремлено наступні: планування, 
регулювання, облік та контроль, що на наш пог-
ляд – є помилковим у зв’язку з тим, що фази та 
функції управління є не одним і тим же і їх не слід 
змішувати. Як наслідок застосування помилково-
го підходу, в аналізованій роботі [15], на основі 
декомпозиції системи управління, було вивчено 
та формалізовано завдання управління ВНЗ, хо-
ча традиційним є зворотній процес, коли на осно-
ві цілей та завдань здійснюється декомпозиція 

системи управління. 
Близькі до аналізованих, результати, було 

отримано в межах дослідження Вінюкова-
Прощенка А.С. [16], де основним цільовим орієн-
тиром функціонування ВНЗ було визначено його 
економічну стійкість, яка визначається як опти-
мальний стан та результати управління наявними 
ресурсами, в результаті якого досягається фінан-
сова стійкість і умови для підвищення потенціалу 
ВНЗ, що у свою чергу – є джерелом продукуван-
ня його конкурентних переваг. При цьому, досяг-
нення економічної стійкості передбачається здій-
снити за рахунок застосування процесного підхо-
ду. В аналізованій праці визначено основні, підт-
римуючі та ін. процеси системи управління ВНЗ, 
а також класифіковано їх. Зазначена класифіка-
ція відбиває зв'язок між процесами та відображає 
їх вплив на систему управління, при цьому, клю-
човим індикатором та оптимізуючим параметром 
визначено розподіл ресурсів та економічну стій-
кість ВНЗ із урахуванням зовнішнього впливу та 
конкурентної позиції ВНЗ на ринку. 

Серед інших інструментів управління якістю 
в сфері вищої освіти, на увагу заслуговують під-
ходи до організації фінансового менеджменту в 
ВНЗ, викладені у праці Боголіб Т.М. [14] В аналі-
зованій праці сформульовані основні напрямки 
удосконалення процесу управління ВНЗ, одним з 
яких є розробка моделей управління якістю та 
собівартістю послуг з підготовки фахівців. При 
цьому, якість зрозглядається як максимізуючий 
параметр, а собівартість – мінімізуючий. Ефект 
від реалізації такого роду моделі передбачається 
отримати у вигляді зростання прибутку ВНЗ, його 
активів та капіталу. В аналізованій праці підкрес-
люється, такого роду напрямок удосконалення 
управління в сфері вищої освіти, як фінансовий 
менеджмент, дозволяє розвинути підприємницьку 
функцію ВНЗ, знизити спрямованість закладів 
вищої освіти на просте споживання бюджетних 
ресурсів, підвищити ініціативність керівництва 
ВНЗ, стимулювати та вмотивовувати підрозділи, 
ПВС та окремих працівників. Застосування мето-
дичних основ фінансового менеджменту, на наш 
погляд, є виправданим та перспективним з пог-
ляду на вирішення поставлених питань у галузі 
підвищення якості вищої освіти. Це пояснюється 
існуючими можливостями оптимізації ресурсного 
постачання ВНЗ, та їх ефективного використання. 
Як наслідок, здійснюється загальне підвищення 
ефективності системи управління та її функціо-
нального напрямку – управління якістю послуг, 
що надаються. 

Заслуговує на увагу також методичний підхід 
до управління ВНЗ, побудований на застосуванні 
заходів організаційного характеру, який отримав 
розвиток у працях Вінюкова-Прощенка А.С. [16] 
та Драгомирової І.М. [17]. Зокрема, у роботі [16] 
обґрунтовується, що у сучасних умовах, управ-
ління розвитком ВНЗ слід здійснювати в межах 
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стратегій інтегрованого зростання та інноваційно-
го розвитку. При цьому під інтегрованим зростан-
ням розуміється розбудова широкої організацій-
ної структури ВНЗ, до складу якої були б включе-
ні такі складові як: мережа філій, навчальні за-
клади, які здійснюють ступеневу підготовку ниж-
чих рівнів (школи, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 
ін.), науково-дослідні установи, інноваційні підп-
риємства. Розбудова такого роду розгалуженої 
організаційної структури інтегрованого типу пе-
редбачає: підвищення інноваційності змісту осві-
тніх послуг, що у наслідку забезпечить відповід-
ний вплив ВНЗ на ринок послуг вищої освіти та 
зростання рівня кваліфікації випускників,а також, 
головне – наближення процесів надання послуг 
вищої освіти до місць їх споживання. На наш пог-
ляд, слід зауважити, що реалізація стратегії інте-
грованого зростання є фактором зниження якості 
освітніх послуг, що надаються. Наближення осві-
тніх послуг до місць постійного мешкання спожи-
вачів, за рахунок побудови широкої філіальної та 
посередницької мережі, суттєво знизить якість 
послуг, що надається. Зазначене твердження 
неодноразово підтверджено практикою у сучасній 
вищій школі України. Не слід ототожнювати ВНЗ 
із школою, яка має бути близькою до місць пос-
тійного мешкання учнів. Освітні послуги – іннова-
ційний та унікальний продукт, рішення про прид-
бання та споживання якого має прийматися за-
лежно від якісних характеристик, а не від місця 
надання послуги. Тим більш, що інтегроване зро-
стання йде у супереч тенденціям розвитку міжна-
родного співробітництва у галузі вищої освіти, 
зокрема нарощування кількості іноземних студе-
нтів з дальнього зарубіжжя. Враховуючи терито-
ріальне розташування країн походження такого 
роду студентів, наближення навчального процесу 
до них – є нелогічним. Таким чином, з огляду за-
безпечення якісної підготовки майбутніх фахівців 
та загального зростання рівня якості освітніх пос-
луг, доцільною є стратегія концентрованого зрос-
тання, де в межах одного навчального комплексу 
концентрується висококваліфікований ПВС, ма-
теріально-технічна база, здійснюється методич-
на, наукова та навчальна діяльність. 

У роботі [17] розвиток ВНЗ, якісне покращен-
ня його послуг та забезпечення зростання ефек-
тивності функціонування передбачається досяг-
нути за рахунок перебудови організаційних струк-
тур ВНЗ та забезпечення поєднання в них: обслу-
говуючих підрозділів, які керуються вертикальни-

ми адміністративними структурами з метою за-
безпечення стрімкого та ефективного розвитку 
ВНЗ на ринку послуг вищої освіти; підрозділів в 
яких інтегровано інноваційну наукову діяльність із 
навчальною роботою, спроможних надавати ши-
роке коло додаткових послуг та формування 
грошових потоків ВНЗ. Такого роду підрозділи 
класифіковано на групи. Застосування зазначе-
ного підходу обґрунтовується тим, що управлін-
ський вплив в ВНЗ спрямовується не лише на 
навчальну роботу, а й на організаційну поведінку, 
зв’язки між підрозділами в процесі здійснення 
виховної та наукової роботи. Недостатність тако-
го роду зв’язку із мотивацією науково-
педагогічного персоналу є де стимулюючим фак-
тором продуктивності праці співробітників ВНЗ. В 
даному напрямку виникає низка проблемних пи-
тань, вирішення яких передбачає досягнення за-
цікавленості окремих працівників та навчальних 
підрозділів у наданні якісних освітніх послуг, здій-
сненні інноваційної та прогресивної наукової дія-
льності. У цьому випадку, актуальним постає фо-
рмування системи критеріїв ефективності роботи 
окремих членів ПВС, їх матеріального стимулю-
вання та заохочення до якісної та ефективної ви-
кладацької та наукової праці. 

Висновок. Система управління вищою осві-
тою – є об’єктом численних економічних дослі-
джень, предметом яких є: процеси розвитку рин-
кових відносин в сфері вищої освіти, її фінансу-
вання, формування та управління якістю трудо-
вих ресурсів (у т.ч. в окремих галузях), економічні 
аспекти підготовки фахівців та підвищення тру-
дового потенціалу, державне регулювання вищої 
освіти та її розвитку, управління на рівні окремих 
ВНЗ, вплив функціонування системи вищої освіти 
на економічне зростання та розвиток національ-
ного господарства, маркетинг освітніх послуг, об-
лік, аудит та статистика у вищій освіті, процеси 
формування освітнього потенціалу та людського 
капіталу країни. Не зважаючи на широке коло 
досліджуваних питань в даній сфері, процеси 
управління якістю вищої освіти, в межах окремого 
комплексного економічного дослідження, розвит-
ку не отримали. Що визначає актуальність пода-
льших досліджень у цій сфері. У тому числі, фо-
рмування аналітичного інструментарію, придат-
ного до застосування в процесі діагностики якості 
вищої освіти, а також формування конструктив-
них елементів інструментарію управління якістю 
вщої освіти. 
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