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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві, яке постійно розвивається та змінюється, все 

більшої актуальності набуває реформування та удосконалення існуючої системи освіти, де 
центральною проблемою для всіх стейкхолдерів виступає підвищення рівня її якості. Для досягнення 
якісно нового стану нашого суспільства необхідно, в першу чергу, підвищувати рівень підготовки 
фахівців, а, отже, якість надання освітніх послуг. Працюючи над інтеграцією в європейський освітній 
простір та над практичним приєднанням до Болонського процесу, Україна, у контексті європейських 
вимог, здійснює модернізацію освітньої діяльності, де якість освіти охоплює різні напрями в цій галузі. 
Це – і якість викладання, і якість підготовки, і якість досліджень, що, в свою чергу, є ознакою якості 
відповідного персоналу й програм, а також, як результат, якості навчання. Тому метою нашої статі є 
аналіз змісту поняття якості освіти, яким чином вона визначається та від яких показників залежить. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний науковий дискурс пропонує 
багатовекторне та різноманітне тлумачення якості освіти. Аналіз наукових досліджень засвідчує іноді 
кардинально різні підходи до розуміння цього поняття. Проблемі розтлумачення поняття «якість 
освіти» присвятили свої праці О. Ляшенко, С. Щудло, Є. Коротков, В. Ніколаєвський, І. Аннєнкова, 
В. Лунячек, Л. Ткачук, Т. Хлєбнікова та інші вітчизняні та зарубіжні науковці. Крім того, «якість 
освіти» визначається нормативно на державному і міжнародному рівнях. Так, якість освіти 
розглядається науковцями в декількох аспектах – це соціально-філософський, управлінський, 
педагогічний, політичний, соціологічний, економічний та інші аспекти. Водночас, незважаючи на 
достатнє окреслення даного феномену, проблема якості освіти продовжує бути актуальною та 
потребує подальшого дослідження як наукова категорія. 

Виклад основного матеріалу. Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього 
процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та 
професійної свідомості [12].  

Якість освіти – це узагальнене поняття, яке є одним з базових у вітчизняних та міжнародних 
нормативно-правових документах, що регламентують функціонування системи освіти – у Державній 
національній програмі “Освіта” (Україна XXI століття) [19], Національній доктрині розвитку освіти 
[1], Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [2]; Законах України 
«Про освіту» [9], «Про вищу освіту» [8], документах пов’язаних з упровадженням Болонської 
системи [6] тощо.  

На сайті Міністерства освіти і науки України поняття якості освіти трактується як комплекс 
характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування 
компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й 
морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих 
цілей навчання і виховання [25].  

У Законі України «Про освіту» зазначено, що «якість освіти — це відповідність результатів 
навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором 
про надання освітніх послуг; а якість освітньої діяльності — це рівень організації, забезпечення та 
реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, 
встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг» [9]. При цьому, в 
Законі України «Про вищу освіту» визначається поняття якості вищої освіти як відповідність умов 
провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 
вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам 
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заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього 
та зовнішнього забезпечення якості [8]. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що якість освіти  є  національним 
пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог 
законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту. На забезпечення  якості освіти 
спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. Якість освіти 
визначається на основі державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх послуг [1].  

Міжнародна організація зі стандартизації ISO визначає якість освіти як сукупність 
властивостей і характеристик освітнього процесу, які надають їм здатності задовольняти освітні 
потреби споживачів освітніх послуг [20; 24]. 

У комюніке Празької конференції серед європейських Міністрів освіти по впровадженню 
Болонського процесу було подано визначення якості освіти, яка є «основою для довіри, 
порівнянності, мобільності, сумісності та привабливості в сфері європейської вищої освіти» [10]. 

Міжнародний інститут планування освіти в Парижі пропонує під якістю освіти розуміти 
«якісні зміни в навчальному процесі і в навколишньому середовищі учнів, які можна зафіксувати як 
поліпшення їхніх знань, умінь і цінностей» [28, с. 6]. 

Одними з перших, хто зробив спробу описати поняття якість щодо вищої освіти, були 
британські вчені Л. Харві та Д. Грін. Вони обґрунтували, що раніше питання якості базувалося на 
довірі суспільства до освітніх інституцій, проте із розширенням сфери освітніх послуг та появою 
конкуренції між освітніми установами, збільшенням кількості вищих навчальних закладів та 
можливостей доступу до вищої освіти, усі зацікавлені сторони, і, насамперед, держава та бізнес, 
поставили вимоги до підвищення якості освіти [26; 23]. 

Крім нормативно-правових документів, поняття якості освіти по-різному трактується 
науковцями. Проведений аналіз джерел дозволив виявити уявлення вчених про сутність цього 
поняття (Табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Трактування поняття «якість освіти» з точки зору різних науковців 
Table 1 – Interpretation of the concept of “quality education” from the point of view of various scientists 

Автор Визначення 
Аннєнкова І. П. [3] Якість освіти визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами 

особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при цьому 
проблема якості освітнього процесу розглядається з позицій 
загальнолюдської і соціальної цінності освіти 

Батечко Н. Г. [4] Якість освіти – складна система, що поєднує організаційну структуру, 
методики, процеси і ресурси необхідні для функціонування системи освіти 
з метою її відповідності вимогам та соціальним нормам, державним 
освітнім стандартам 

Булах І. С. [7] Якість освіти – сукупність властивостей та характеристик освітнього 
процесу, щоб надати йому спроможність формувати такий рівень 
професійної компетентності, що задовольняє потреби громадян, 
підприємців та організації, суспільства і держави 

Василюк А., Дей М. 
[24, с. 16] 

Якість освіти може розглядатися як міра задоволеності очікувань різних 
учасників процесу освіти від наданих освітніми установами освітніх послуг 
або як міра досягнення поставлених в освіті цілей та завдань 

Кільова Г. О. [11] Якість освіти – синтетична категорія, що відображає всі компоненти й 
аспекти розвитку освіти як системи. «Якість освіти» доречніше за все 
тлумачити з погляду споживачів освіти, тоді кожний окремий суб’єкт 
матиме своє визначення. Для студента освіта якісна, якщо вона сприяє 
розвитку його особистості й професійної кар’єри. Для роботодавця освіта 
якісна, якщо підготувала компетентного працівника. Для суспільства освіта 
якісна, якщо вона формує особистість, здатну до ефективної соціальної 
життєтворчості й т. п. 

Коротков Є. [12] Якість освіти – це комплекс характеристик компетентностей і професійної 
свідомості, що відбивають здатність фахівця здійснювати професійну 
діяльність відповідно до вимог сучасного етапу розвитку економіки, на 
визначеному рівні ефективності та професійного успіху, із розумінням 
соціальної відповідальності за результати професійної діяльності 
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Продовження таблиці 1
Лунячек В. Е. [13] Якість освіти – збалансована відповідність певного освітнього рівня 

(загальної сукупності освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти 
тощо) численним потребам, цілям, умовам, прийнятим нормам і 
стандартам, що встановлюються для виявлення причин порушення цієї 
відповідності й управління процесом поліпшення якості 

Ляшенко О. І. [14; 
15] 
 

1) Якість освіти – це багатовимірне методологічне поняття, яке рівнобічно 
віддзеркалює суспільне життя – соціальні, економічні, політичні, 
педагогічні, демографічні та інші життєво значущі для розвитку людини 
сторони життя. Як системний об’єкт її характеризують якість мети, якість 
педагогічного процесу і якість результату. 

2) Якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільств у певному 
часовому вимірі 

Островерхова Н. [18] Якість освіти – сукупна, комплексна, системна, цілісна характеристика, яка 
включає в себе, окрім якості навченості, ще й цілу низку параметрів, 
завдяки врахування яких оцінка результатів навчання може бути як 
підвищена, так і зведена до нуля або навіть негативна 

Ніколаєвський В. М. 
[16] 

Основними чинниками, що забезпечують якість освіти, є професійна 
підготовка викладачів, навчально-методичне забезпечення навчального 
процесу, наявність системи контролю й оцінювання викладання, рівня 
знань студентів, застосування сучасних освітніх технологій у навчальному 
процесі, залучення викладачів і студентів до науково-дослідної діяльності, 
відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам, належне 
матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, забезпеченість 
науковою літературою, що відповідає сучасним вимогам, використання 
матеріалів соціологічних та інших досліджень, спрямованість викладання 
на формування соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання 
самостійної роботи студентів, контакти з провідними зарубіжними 
фахівцями 

Ткачук Л. В. [21] У широкому сенсі якість освіти розуміють як збалансовану відповідність 
процесу, результату і самої освітньої системи меті, потребам і соціальним 
нормам (стандартам) освіти; у вузькому розумінні – перелік вимог до 
особистості, освітнього середовища й системи освіти, яка реалізує їх на 
певних етапах навчання людини, якому відповідає певна сукупність 
показників 

Хлєбнікова Т. М. [22] Якість освіти є багатогранною категорією, яка за своєю сутністю 
відображає різні аспекти освітнього процесу – філософські, соціальні, 
педагогічні, політичні, демографічні, економічні та інші. Крім того, якість 
освіти розглядається ще і як сукупність властивостей освіти, що 
визначають її здатність задовольняти відповідні потреби особистості, 
суспільства, держави відповідно до призначення освіти 

Щудло С. А. [23, с. 
56] 
 
 

Якість освіти – інтегральна конвенційна характеристика освітнього 
процесу та його результатів, що виражає сутність їхньої відповідності 
очікуванням суб’єктів освітнього процесу – від окремого індивіда до 
суспільства загалом  

Parri J. [27] Якість вищої освіти як атрибут, що характеризує постійний розвиток 
Джерело: складено автором 

 
Таким чином, проаналізувавши поняття якості освіти з точки зору підходів різних науковців, 

можемо зробити висновок, що якість освіти – це, по-перше, інтегральна характеристика системи 
освіти, яка є відображенням ступеня відповідності ресурсного забезпечення, освітнього процесу та 
освітніх результатів нормативним вимогам, соціальним та особистісним очікуванням. По-друге, 
поняття якості освіти тлумачиться як сукупність різних складових, найвагомішими з яких є ті, що 
визначають рівень знань, умінь, навичок, компетенцій, особистісних та професійних якостей і 
досягнень всіх учасників освітнього процесу. По-третє, якість освіти – це системне поняття, це 
категорія, яка відображає всі аспекти розвитку освітньої системи. По-четверте, на рівні держави 
якість освіти – це відповідність освітньої системи вимогам і стандартам соціуму. 
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Крім того, аналіз підходів науковців дає змогу визначити основні структурні елементи якості 
освіти, яка нагадує ієрархічну систему, та складається, як зазначає, О. Біляковська, з трьох основних 
взаємопов’язаних компонентів – якості умов освітнього процесу, якості змісту освітнього процесу та 
якості результату освітнього процесу [5].  

Ми погоджуємося з думками  Л. В. Ткачук та О. І. Ляшенка про те, що поняття якості освіти 
потрібно розглядати не лише в площині науки, адже вона має, крім того, свій соціальний, політичний, 
управлінський, педагогічний контекст. Зокрема, як соціальна категорія якість освіти окреслює 
загальну мету освіти. Як політична категорія вона акумулює засади політики держави в освітній 
сфері та визначає основні стратегічні шляхи розвитку національної системи освіти відповідно до 
світових тенденцій. Як управлінська категорія якість освіти формує стратегії впливу на 
функціонування системи освіти й вибирає можливі напрями її змін та покращення [15; 21]. Як 
педагогічна категорія якість освіти включає теорію якості, тобто її характеристики і показники, 
теорію оцінювання якості – методи та інструменти її оцінювання, та теорію управління якістю – 
способи і процедури впливу на якість освіти та діяльність освітніх систем [17, с. 7]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, ми проаналізували різні підходи до визначення 
сутності та змісту поняття «якість освіти». Нами було з’ясовано, що це поняття є багатоаспектним, та 
по-різному трактується з точки зору різних наукових поглядів. Якість освіти постає як ієрархічна 
система, що містить взаємопов'язані та взаємозалежні елементи. Важливою науковою проблемою є 
конкретизація та обґрунтування цього поняття. Подальшого дослідження потребує чітке визначення 
системи показників та критеріїв, які якісно впливають на ефективність освітнього процесу. 
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РЕФЕРАТ 
Захарова Ю.І. Аналіз підходів щодо визначення сутності та змісту поняття якості освіти  

/ Ю.І. Захарова // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». 
Науковий журнал. – К.: НТУ, 2022. – Вип. 4 (54). 

У сучасному суспільстві, яке постійно розвивається та змінюється, все більшої актуальності 
набуває реформування та удосконалення існуючої системи освіти, де центральною проблемою для 
всіх стейкхолдерів виступає підвищення рівня її якості. 

Працюючи над інтеграцією в європейський освітній простір та над практичним приєднанням 
до Болонського процесу, Україна, у контексті європейських вимог, здійснює модернізацію освітньої 
діяльності, де якість освіти охоплює різні напрями в цій галузі. Це – і якість викладання, і якість 
підготовки, і якість досліджень, що, в свою чергу, є ознакою якості відповідного персоналу й 
програм, а також, як результат, якості навчання. Тому метою нашої статі є аналіз змісту поняття 
якості освіти, яким чином вона визначається та від яких показників залежить. 

Сучасний науковий дискурс пропонує багатовекторне та різноманітне тлумачення якості 
освіти. Крім того, якість освіти – це узагальнене поняття, яке є одним з базових у вітчизняних та 
міжнародних нормативно-правових документах, що регламентують функціонування системи освіти. 

На сайті Міністерства освіти і науки України, наприклад, поняття якості освіти трактується як 
комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне 
формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, 
фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до 
запланованих цілей навчання і виховання. 

Узагальнивши підходи різних науковців до тлумачення поняття якості освіти, можемо 
зробити висновок, що якість освіти – це, по-перше, інтегральна характеристика системи освіти, яка є 
відображенням ступеня відповідності ресурсного забезпечення, освітнього процесу та освітніх 
результатів нормативним вимогам, соціальним та особистісним очікуванням. По-друге, поняття 
якості освіти тлумачиться як сукупність різних складових, найвагомішими з яких є ті, що визначають 
рівень знань, умінь, навичок, компетенцій, особистісних та професійних якостей і досягнень всіх 
учасників освітнього процесу. По-третє, якість освіти – це системне поняття, це категорія, яка 
відображає всі аспекти розвитку освітньої системи. По-четверте, на рівні держави якість освіти – це 
відповідність освітньої системи вимогам і стандартам соціуму. 

Крім того, аналіз підходів науковців дає змогу визначити основні структурні елементи якості 
освіти, яка нагадує ієрархічну систему, та складається з трьох основних взаємопов’язаних 
компонентів – якості умов освітнього процесу, якості змісту освітнього процесу та якості результату 
освітнього процесу. 

Незважаючи на існуюче різноманіття визначень, проблема якості освіти продовжує бути 
актуальною та потребує окреслення як наукова категорія. Подальшого дослідження потребує чітке 
визначення системи показників та критеріїв, які якісно впливають на ефективність освітнього 
процесу. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЯКІСТЬ ОСВІТИ, ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС, 
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 
ДОКУМЕНТИ. 

 

ABSTRACT 
Zakharova Yu. I. Аproaches analysis to the essence and content defining of the quality education. 
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In modern society, which is constantly developing and changing, the reformation and improvement 
of the existing education system is gaining more relevance, where increase the level of its quality is the 
central problem for all stakeholders. 

Working on integration into the European educational space and on practical accession to the 
Bologna process, Ukraine, in the context of European requirements, carries out the modernization of 
educational activities, where the quality of education covers various directions in this field. This is both the 
quality of teaching, and the quality of training, and the quality of research, which, in turn, is a sign of the 
quality of the staff and program, and, as a result, of the quality of learning. Therefore, the purpose of our 
article is to analyze the content of the concept of quality of education, how it is defined and what indicators it 
depends on. 

On the website of the Ministry of Education and Science of Ukraine, for example, the concept of 
quality of education is interpreted as a set of characteristics of the educational process that define the 
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consistent and practically effective formation of competence and professional consciousness. This is a 
certain level of knowledge and skills, intellective, physical and moral development achieved by graduates of 
an educational institution in accordance with the planned goals of study and education. 

Summarizing the approaches of various scientists to the interpretation of the concept of quality of 
education, we can conclude that the quality of education is, first of all, an integral characteristic of the 
education system, which is a reflection of the level of compliance of resource provision, educational process 
and educational results with normative requirements, social and personal expectations. Secondly, the concept 
of quality of education is interpreted as a set of various components, the most important of which are those 
that define the level of knowledge, abilities, skills, competencies, personal and professional qualities and 
achievements of all participants in the educational process. Thirdly, the quality of education is a systemic 
concept, it is a category that reflects all aspects of the development of the educational system. Fourth, at the 
state level, the quality of education is the compliance of the educational system with the requirements and 
standards of society. 

In addition, the analysis of the approaches of scientists makes it possible to define the main structural 
elements of the quality of education, which resembles a hierarchical system, and consists of three main 
interrelated components - the quality of the educational process conditions, the quality of the educational 
process content, and the quality of the educational process result. 

Despite the existing variety of definitions, the problem of the quality of education continues to be 
relevant and needs to be defined as a scientific category. Further research requires a clear definition of the 
indicators system and criteria that qualitatively affect the effectiveness of the educational process. 

KEY WORDS:  QUALITY EDUCATION, QUALITY IN HIGHER EDUCATION, 
EDUCATIONAL PROCESS, BOLOGNA PROCESS, INDICATORS OF QUALITY EDUCATION, 
LEGAL AND REGULATORY DOCUMENTS. 
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