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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЯКІСТЬ

Постановка проблеми. Стрімкі соціально- 
економічні, політичні, технологічні та культурні 
перетворення, які відбуваються у світі протягом 
останніх п’ятдесяти років, значною мірою стосу-
ються сфери вищої освіти. Відповіддю на нала-
годження міжнародних зав’язків, відкриті кор-
дони та політику егалітаризму стають уніфікація 
національних систем вищої освіти, їх інтернаціо-
налізація та створення єдиного освітнього просто-
ру; посилення конкуренції між університетами та 
зменшення державного фінансування; диверсифі-
кація закладів вищої освіти та розширення досту-
пу для людей, які є представниками різних соці-
альних класів, націй та вікових груп. Ці тенденції 
можна розглядати як підстави для посилення ува-
ги до якості вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часні зарубіжні та українські науковці виділяють 
різноманітні тенденції розвитку вищої освіти. 
Зокрема, проблемі глобалізації вищої освіти при-
святили свої роботи Г. Нів, Е. Гідденс, С. Мачин, 
Р. Мерфі, А. Бойко, В. Бурачек, О. Василенко, 
О. Ісаєва. Маркетизацію вищої освіти дослід-
жують С. Маргінсон, С. Янг, Д. Ділл, О. Жегус, 
Н. Савицька, Н. Волосова. Масовізація вищої осві-
ти стала предметом наукових пошуків М. Троу, 
Е. Тоффлера, П. Скотта, Ф. Альтбаха, С. Щудло, 
Л. Хижняк, С. Курбатова, П. Сауха.

Різним аспектам феномена якості вищої освіти 
та проблемі її забезпечення в сучасному науково-
му дискурсі приділяють увагу Р. Дікер, М. Гомес, 
Л. Шиндлер, С. Квіт, С. Ніколаєнко, В. Мороз, 
Я. Тицька, О. Пономарьов.

Метою статті є аналіз сучасних тенденції роз-
витку вищої освіти та представлення основних 
концепцій щодо якості вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. На початку  
ХХІ століття у більшості країн світу вища освіта 
перетворилась на один із провідних соціальних 
інститутів, на який покладається дуже важлива 
місія. З одного боку, поява так званої економіки 
знань та демократизація галузі визначають її стра-
тегічну роль у досягненні прогресу та підтримці 
конкурентоспроможності країни загалом. З іншо-
го боку, глибокі технологічні, наукові, політичні, 
соціальні й культурні трансформації, які відбу-
ваються у світі, потребують динамічних навчаль-
них та наукових установ, здатних переосмислити 

систему підготовки фахівців, а також основні на-
прями проведення наукових досліджень з ураху-
ванням вимог часу.

У зв’язку з цим професор Оксфордського уні-
верситету, директор Центру глобальної вищої 
освіти, головний редактор журналу «Вища осві-
та» Саймон Маргінсон виділяє три взаємопов’я-
зані світові тенденції розвитку вищої освіти, які 
сформувалися протягом останніх двадцяти років. 
Це, по-перше, глобалізація, або глобальна конвер-
генція та інтеграція національних систем; по-дру-
ге, маркетизація, або посилення конкуренції між 
установами; по-третє, масовізація, або масове роз-
ширення систем вищої освіти [9].

Вивчаючи глобалізацію, британський соціо-
лог, директор із досліджень Центру досліджень 
політики вищої освіти (CIPES) Гай Нів визначив 
її як «прискорений обмін», що передбачає як еко-
номічні, так і культурні аспекти [13, с. 332]. Внас-
лідок розширення обміну товарами і продуктами, 
культурними цінностями та знаннями світ стає все 
більш взаємопов’язаним та схожим на єдине «спів-
товариство», уникнути чого неможливо, про що 
майже шістдесят років тому писав канадський фі-
лософ та культуролог Маршал Маклюен [5, с. 103].

Директор Лондонської школи економіки та 
політичних наук Ентоні Гідденс, дискутуючи про 
глобалізацію, констатує, що в основі економічних 
і культурних трансформацій лежать комунікація 
та обмін інформацією [10]. Таким чином, можна 
стверджувати, що технологічні умови для ство-
рення першого світового співтовариства забезпе-
чила поява Інтернету у 90-х роках ХХ століття.

Вища освіта не стоїть осторонь процесу глоба-
лізації. Сьогодні спостерігається феноменальне 
зростання мобільності викладачів та студентів, 
створюються транскордонні консорціуми між за-
кладами вищої освіти, розширюється обмін інфор-
мацією та передовим досвідом. Світ стає свідком 
зародження, швидкого зростання та диверсифі-
кації вищої освіти на глобальному рівні, що су-
проводжується збільшенням обсягу знань, якими 
володіє людство. Саймон Маргінсон звертає увагу 
на те, що в сучасному світі чверть усіх наукових 
робіт створюється завдяки колегіальній співп-
раці науковців із різних країн. Більш того, на 
його думку, саме отримання вищої освіти та здо-
буття знань є найбільш глобалізованими видами  
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людської діяльності. Під глобалізацією дослідник 
перш за все розуміє тенденцію до всезагального 
зближення у сфері вищої освіти і наукових дослі-
джень. Він вважає, що глобалізація має величез-
ний потенціал, адже спільні дії дають можливість 
вийти за національні межі. Оскільки жодна краї-
на або культура не має відповідей на всі питання, 
їм є чому повчитися одна у одної, то глобалізація 
повинна сприяти зближенню різноманітних люд-
ських ідей, знань, уявлень тощо.

З часом усе глибше занурюючись у глобальні 
процеси, вища освіта суттєво трансформується. 
З моменту формулювання німецьким дослідни-
ком Вільгельмом фон Гумбольдтом ідеї класич-
ного університету на початку ХІХ століття, ство-
ренням закладів вищої освіти, регулюванням 
їхньої діяльності та фінансуванням опікувалася 
держава. Весь цей час ринок впливав на ці взаємо-
відносини опосередковано, лише як потенційний 
роботодавець для випускників. Однак з огляду на 
глобальні культурні, соціальні, економічні та по-
літичні перетворення, які відбулися протягом ос-
танніх п’ятдесяти років, ситуація суттєво зміни-
лася: «державна» освіта стала «ринковою», тобто 
відбулася її маркетизація.

Як правило, маркетизацію вищої освіти пов’я-
зують із поширенням на неї засад функціонування 
ринку, зокрема таких, як зменшення державного 
регулювання, посилення конкуренції та пошук 
додаткових джерел фінансування.

Дуже важливу роль у процесі маркетизації ви-
щої освіти відіграє інституційна автономія, адже 
без неї в сучасному світі заклади вищої освіти 
не можуть повноцінно реалізовувати свою місію 
та отримувати вигоду від своєї діяльності. «Ви-
живання» освітніх установ залежить від їхньої 
здатності підтримувати та збільшувати свою при-
сутність на ринку, отже, кожна з них прагне залу-
чити якомога більше студентів та кращих викла-
дачів. Зростає необхідність підтримання зв’язків 
із громадськістю та просування як на місцевому, 
так і на міжнародному рівнях. Крім того, поси-
лення конкуренції змушує заклади вищої освіти 
проводити «маркетингову розвідку» та проявляти 
підвищену увагу до інформації, яка про них по-
ширюється.

В умовах ринку університети не мають змоги 
ефективно працювати без адекватного фінансу-
вання. Заклади вищої освіти по всьому світі ма-
ють різний досвід, як вдалий, так і не дуже, сто-
совно джерел, обсягів та механізмів фінансової 
підтримки. Коли йдеться про додаткові джерела, 
то до них зазвичай належать внески, що сплачу-
ють безпосередньо самі студенти або члени їхніх 
сімей, кошти юридичних осіб, різноманітні пози-
ки, кошти, сплачені за додаткові освітні послуги, 
пожертви випускників чи інших осіб, фінансуван-
ня від міжнародних організацій.

В сучасному світі більшість національних сис-
тем вищої освіти входить до складу глобальної 
системи та світових рейтингів, хоча одні з них 
більш активно включаються у процес конверген-
ції, ніж інші. В багатьох країнах через маркети-
зацію віщої освіти спостерігаються послаблення 
державного впливу в межах галузі, зростання 
конкуренції та зміна механізмів фінансування. 
Проте майже всі національні системи вищої осві-
ти протягом останніх десятиліть переживають 
стійке та динамічне зростання або зазнають сут-
тєвого розширення, тому з трьох тенденцій, які 
виділив Саймон Маргінсон, найбільш універсаль-
ною можна вважати саме масовізацію.

У 1973 році американський соціолог Мартін 
Троу представив свою модель розвитку вищої осві-
ти, згідно з якою відбувався перехід від «елітної» 
системи, яка охоплювала менше 15% молоді, до 
«масової» із залученням від 15% до 50% випус-
кників шкіл, а потім і до «універсальної» систе-
ми, в межах якої вища освіта стає загальною не-
обхідністю і її здобуває понад 50% представників 
відповідної вікової групи [15]. Крім того, дослід-
ник припустив, що в майбутньому всі розвинені 
країни будуть рухатися до масової участі у вищій 
освіті, і він мав рацію.

Розпочавшись із країн Північної Америки та 
Західної Європи, масовізація вищої освіти посту-
пово поширилась на Азію, Латинську Америку 
та Східну Європу. Якщо на початку 70-х років  
ХХ століття тільки 19 країн перетнули межу «ма-
сової» вищої освіти у 15%, то у 2013 році у світі 
нараховувалося вже більше 110 таких систем та 
56 систем, де рівень охоплення становив понад 
50%. Водночас решта країн усе ще не змогла по-
долати позначку у 15% [17]. Найбільше зростання 
кількості студентів відбулося за останні двадцять 
років. За даними ЮНЕСКО, кожного року участь 
у вищій освіті зростає на 1 відсоток [16].

Сьогодні третина світових систем вищої осві-
ти зараховує на навчання понад 50% молоді, яка 
здобула середню освіту. За інформацією сайту 
Державної служби статистки України, у 2020 році 
кількість учнів, які одержали атестат про здобут-
тя повної загальної середньої освіти, становила 
222 277 осіб, а кількість осіб, що вперше вступили 
до закладів вищої освіти (університети, академії, 
інститути), без тих, хто продовжує навчання за-
для здобуття більш високого освітнього рівня за 
скороченими програмами, сягнула 277 057 осіб 
[3], тобто коефіцієнт зарахування склав понад 
124,6% і перевершив навіть показники «універ-
сальних» систем вищої освіти за класифікацією 
М. Троу. Звичайно, ці величини є відносними, але 
вони свідчать про стійкий масовий попит на вищу 
освіту в нашій країни.

Глобалізація, маркетизація та масовізація 
вищої освіти спричинили посилення уваги до 
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проблеми її якості. Щоби мати змогу повноцінно 
реалізувати свою місію, сучасні заклади вищої 
освіти повинні відповідати певним стандартам, 
які можуть стосуватися як установи загалом, 
такі і освітніх програм зокрема.

Якість вищої освіти, як правило, знаходить 
відображення у професіоналізмі випускників, їх-
ніх вміннях і навичках, а також в актуальності та 
рівні знань, що виробляються в ході проведення 
досліджень, адже, якщо, наприклад, випускни-
ки не здатні ефективно виконувати свою роботу 
через низьку якість знань, отриманих у закладі 
освіти, можна однозначно стверджувати, що він 
не реалізовує свою місію.

Слід наголосити на тому, що часто під час 
різноманітних дискусій фундаментальне пи-
тання «Що таке якість вищої освіти?» просто 
опускається. Швидше за все, це пов’язано, з од-
ного боку, з тим, що відповідь на нього є неод-
нозначною, а єдиного остаточного визначення 
цього поняття немає, а з іншого боку, з тим, що 
забезпечення якості вищої освіти є складним, ди-
намічним процесом. У жовтні 2011 року колиш-
ній директор та проректор Університету Роберта 
Гордона в Абердині (Шотландія) Фердінанд фон 
Прондзінскі у своєму блозі «Щоденник життя та 
стратегія всередині і поза університетом» писав 
таке: «Ймовірно, буде нескладно прийти до кон-
сенсусу щодо того, що університети мають праг-
нути високої якості як свого навчання, так і своїх 
досліджень. Однак значно складніше визначити, 
що таке якість насправді» [14].

Доцент Інституту освітніх досліджень Універ-
ситету Аддіс-Абеби (Ефіопія) Мулу Нега Кахсай 
у 2012 році провів комплексний аналіз літерату-
ри, присвяченої проблемі якості вищої освіти, і 
також дійшов висновку про відсутність чіткого 
визначення цього поняття. Замість того, щоби 
спробувати однозначно визначити якість, екс-
перти в галузі вищої освіти застосовують різно-
манітні описові конструкції. Наприклад, якість 
як вища міра, досконалість; якість як відповід-
ність меті; якість як підвищення ефективності. 
Деякі дослідники, намагаючись пояснити, що 
таке якість вищої освіти, розглядають її в кон-
тексті набору студентів, змісту освітніх програм, 
використання сучасних технологій викладан-
ня, наявних ресурсів тощо. Популярною є ідея 
трактування якості вищої освіти з точки зору за-
цікавлених сторін, кожна з яких, на думку при-
хильників такого підходу, має свої уявлення про 
якість. Наприклад, студенти та їхні батьки перш 
за все будуть звертати увагу на умови навчання 
та сучасні підходи до викладання; роботодав-
ці – на практичні вміння та навички випускни-
ків; науковці – на взаємозв’язок викладання та 
досліджень; політики – на ефективність роботи 
закладів вищої освіти. М.Н. Кахсай вважає, що 

врахування думок, які часто кардинально відріз-
няються одна від одної, не може стати ключем до 
визначення якості вищої освіти [11].

Також існує думка про те, що якість вищої 
освіти слід розглядати з позиції соціальної від-
повідальності, коли результати досліджень та 
навчання студентів сприймаються як інструмент 
позитивних перетворень, що забезпечує підви-
щення соціального статусу та стимулює зростан-
ня загального добробуту як на рівні окремої лю-
дини, так і на рівні суспільства загалом [8].

Якість завжди була частиною академічної тра-
диції, але раніше вона здебільшого спиралась на 
саморегулювання та неформальні огляди експер-
тів. В. фон Гумбольдт зазначав, що «держава має 
повсякчас усвідомлювати, що прямий вплив з її 
боку неприпустимий» [2, с. 26]. Сьогодні ж ситу-
ація кардинально змінилася. За останні кілька 
десятиліть забезпечення якості вищої освіти пе-
ретворилось на надзвичайно складний, динаміч-
ний процес, проте розвинені країни вже мають 
успішний досвід його практичної реалізації. Ін-
шим же країнам слід пам’ятати про те, що «ім-
порт» моделей забезпечення якості вищої освіти 
без належної адаптації до місцевих умов та розу-
міння потреб населення навряд чи у перспективі 
буде успішним та приведе до позитивних змін.

Як правило, процес забезпечення якості вищої 
освіти передбачає такі процедури, як контроль, 
оцінювання, вимірювання, підвищення рівня та 
підзвітність. Для їх реалізації у багатьох краї-
нах світу створюються національні агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, розробляють-
ся формальні стандарти якості та здійснюють-
ся спеціальні процедури перевірки (наприклад, 
акредитація) як на рівні закладів вищої освіти 
загалом, так і на рівні освітніх програм зокрема, 
а іноді на обох рівнях разом.

Законом України «Про вищу освіту» від 
2014 року було передбачено створення Націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (НАЗЯВО), яке має стати рушійною силою 
забезпечення якості вищої освіти в нашій держа-
ві. Проте з низки причин цей орган запрацював 
лише наприкінці лютого 2019 року. Як зазначе-
но на офіційному сайті, серед іншого НАЗЯВО 
покликаний гарантувати якість освітніх програм 
через впровадження ефективної процедури їх 
акредитації, погоджувати стандарти та розро-
бляти критерії забезпечення якості вищої осві-
ти на основі передових світових і національних 
практик [6].

Діяльність подібних установ можна віднести 
до так званого зовнішнього, або системного, рів-
ня забезпечення якості. Однак, як виявилося, 
таких формальних механізмів недостатньо для 
стимулювання значного покращення та трансфор-
мації якості на рівні закладів вищої освіти. Більш 
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того, наявність формальних вимог і процедур при-
водить лише до посилення бюрократизації галузі 
та додаткової «паперової» роботи. Отже, у процесі 
забезпечення якості вищої освіти важлива роль 
відводиться внутрішньому рівню, на якому клю-
човими відповідальними агентами та експертами 
повинні виступити заклади вищої освіти, адже 
вони справляють безпосередній вплив на реальну 
якість викладання та навчання і здатні забезпечи-
ти її покращення. Такий підхід був схвалений на 
міжнародному рівні, і до законодавчих актів бага-
тьох країн внесли відповідні зміни.

Висновки. Проблематика, розглянута у статті, 
являє собою лише деякі з найбільш поширених 
ідей, пов’язаних з основними тенденціями роз-
витку вищої освіти та проблемами забезпечення 
її якості, що відображені в науковій літературі.

Однією з ключових тенденцій розвитку ви-
щої освіти у ХХІ столітті є її глобалізація, тобто 
зближення національних систем на міжнародно-
му рівні, їх інтернаціоналізація та формування 
єдиного освітнього простору. Це, безумовно, при-
водить до маркетизації вищої освіти, що прояв-
ляється у посиленні конкуренції між універси-
тетами, які прагнуть залучити більшу кількість 
студентів та кращих дослідників, щоб отримати 
додаткові бали до своїх рейтингів. Уряди країн 
надають закладам вищої освіти все більше сво-
боди та змінюють механізми їх фінансування. Ці 
трансформації відбуваються на фоні масовізації 
та розширення доступу до вищої освіти для всіх 
верств населення.

Зазначені тенденції приводять до серйозних 
змін у структурі та сфері управління закладами 
вищої освіти, перегляду змісту освітніх програм 
та навчальних планів і, найголовніше, до поси-
лення уваги до якості вищої освіти. Актуальною 
проблемою залишається відсутність однознач-
ного визначення якості вищої освіти та чітких 
критеріїв її забезпечення. Задля цього у різних 
країнах світу, в тому числі в Україні, створю-
ються національні агентства забезпечення якості  
вищої освіти, які здійснюють контроль та оціню-
вання рівня якості, а також та стимулюють його 
підвищення.

Деякі країни розглядають зазначені тенден-
ції як загрозу для розвитку національних систем 
вищої освіти, однак більшість все ж таки вва-
жає їх умовами для проведення масштабних ре-
форм задля позитивних перетворень та адаптації  
до нових умов.
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Анотація

Рилова О. Ю. Світові тенденції розвитку вищої 
освіти та її якість. – Стаття.

У статті акцентовано увагу на тому, що стрімкі 
соціально-економічні, політичні, технологічні та 
культурні перетворення, які сьогодні відбуваються у 
світі, значною мірою стосуються сфери вищої освіти. 
Розглянуто основні тенденції розвитку вищої освіти, 
які сформувалися протягом останніх двадцяти років. 
Зокрема, йдеться про глобалізацію, або конвергенцію 
та інтеграцію національних систем, маркетизацію, 
або посилення конкуренції між установами, та ма-
совізацію, або диверсифікацію галузі та розширення 
доступу до вищої освіти для широких верств населен-
ня незалежно від національності, віку, соціального 
статусу. Зазначено, що всі ці процеси ведуть до фор-
мування єдиного освітнього простору шляхом уніфі-
кації окремих систем вищої освіти та нівелювання 
їхніх відмітних ознак і запровадження стандартів. 
Наголошено на серйозних змінах у структурі та сфе-
рі управління закладами вищої освіти, перегляді 
змісту освітніх програм та навчальних планів, змен-
шенні державного регулювання та нових механізмах 
фінансування. Прослідковано зв’язок між ключови-
ми тенденціями розвитку вищої освіти у ХХІ столітті 
та посиленням уваги до проблеми її якості. Підкрес-
лено, що серйозним викликом залишається відсут-
ність однозначного визначення поняття якості вищої 
освіти та чітких критеріїв її забезпечення. Проаналі-
зовано основні підходи до тлумачення поняття яко-
сті вищої освіти, представлені в науковій літературі. 
Констатовано, що забезпечення якості вищої освіти 
є складним динамічним процесом, який передбачає 
такі процедури, як контроль, оцінювання, вимірю-
вання, підвищення рівня та звітність. Задля цьо-
го у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, 
створюються національні агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, розробляються формальні стан-
дарти якості та здійснюються спеціальні процедури 
перевірки як на рівні закладів вищої освіти загалом, 
так і на рівні освітніх програм зокрема, а іноді на 
обох рівнях разом.

Ключові слова: тенденції розвитку вищої освіти, 
глобалізація вищої освіти, маркетизація вищої освіти, 
масовізація вищої освіти, якість вищої освіти.

Summary

Rylova O. Yu. The worldwide higher education trends 
and quality in higher education. – Article.

The article presented by the author focuses attention 
on the rapid socio-economic, political, technological 
and cultural transformations that are taking place in 
the modern world, and largely relate to the field of 
higher education. Considers the main worldwide higher 
education trends that have formed during the past twenty 
years. These include globalization, or convergence and 
integration between national systems; marketization, 
or intensification of competition between institutions; 
and massification, or diversification of the industry and 
expanding access to higher education for broad sector of the 
population, regardless of age, social status, etc. It is noted 
that all these processes lead to the setting up of single higher 
education area through unite a large number of individual 
systems and unifies them by leveling out distinctive 
features and lowering standards. The article emphasizes 
the significant transformations in the structure and 
management of higher education institutions, revision of 
the content of academic programs and curricula, reduction 
of state regulation and new funding mechanisms. The 
connection between the key higher education trends in the  
XXI century and greater focus on quality in higher 
education is traced. The author underline that the answer 
for the question “What is quality in higher education?” 
became the serious challenge. There is no unified definition 
or single measure for quality in higher education. The 
main attempting to explain and systematize the concept 
of quality in higher education presented in the scientific 
literature are analyzed. At the same time, it is shown 
that quality assurance in higher education is a complex 
dynamic process, which includes such procedures as such 
as control, evaluation, measurement, quality improvement 
and accountability. To this aim, in many countries, 
including Ukraine, national agencies quality assurance in 
higher education are opened, formal quality standards are 
implemented and specific review procedures at the level of 
higher education institutions or at the level of academic 
programs, or both.

Key words: higher education trends, globalization 
of higher education, marketization of higher education, 
massification of higher education, quality in higher 
education.


