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ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИ-

ТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF STATE PROCESS OF 

ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 

 
Дана стаття присвячена аналізу актуальних питань державного управління 

якістю освіти в системі вищої освіти України. Широко розкриваються поняття 

та передумови розвитку процесу державної акредитації закладів вищої освіти в 

державі. Окрім цього здійснено аналіз проблем та перспектив розвитку акреди-

тації в системі вищої освіти.  
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акредитація, якість вищої освіти. 

 

This article is devoted to the analysis of topical issues in the state management of 

the quality of education in the system of higher education in Ukraine. The concepts and 

preconditions of the process of state accreditation of institutions of higher education in 

the state are widely revealed. In addition, an analysis of problems and perspectives of 

accreditation development in the system of higher education was carried out. 

Keywords: state quality management of education, higher education system, ac-
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Постановка проблеми. При утворенні будь-якої держави важливим 

критерієм показників стабільності та успішності її розвитку стають показни-

ки соціальної сфери життя громадян. Це вказує на те, що питання якості ви-

щої освіти є одним з головних напрямків державної політики України. Так, 

ефективна освіта дає можливість забезпечувати підготовку висококваліфіко-

ваних фахівців різних сфер діяльності, починаючи з технічної спрямованості 

й закінчуючи співробітниками управлінського сектора та науково-

педагогічними кадрами. 
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У зв'язку з цим на сьогодні існує необхідність в побудові системи осві-

ти так, щоб вона могла повністю відповідати всім світовим та державним 

стандартам, які прийняті в цій сфері. Серед головних критеріїв оцінки роботи 

закладів вищої освіти виділяється система акредитації, яка спрямована на за-

безпечення гідного отримання освітніх послуг, в кінцевому підсумку, впли-

ваючи на підготовку висококваліфікованих фахівців. 

Крім цього постійні реформи в системі освіти, а так само вхід України 

в європейський освітній простір, разом з прийняттям участі в масштабних 

наукових та економічних проектах, становлять вимоги до визначення підхо-

ду, проблем та розвитку процесу акредитації освітніх установ, яка є одним з 

основних механізмів підвищення якості освітніх послуг [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основі нашого дослі-

дження лежать публікації, в яких розкриває суть процесу акредитації, визна-

чаються її основні поняття та напрямки, авторами яких є С. Домбровська, 

С. Свіжевська, В. Попов, Ю. Бабанський, І. Підласий та ін.  

Не дивлячись на достатній рівень наукових публікацій за проблемати-

кою процесу акредитації закладів вищої освіти, окремі питання, серед яких 

визначення основних проблем та перспектив розвитку якості системи вищої 

освіти, все ще залишається відкритим для подальших досліджень, зокрема 

вивчення процесу акредитації в системи вищої освіти України на сучасному 

етапі та визначення основних способів її здійснення й уникнення проблем, 

що виникають при її впровадженні. 

Постановка завдання. Метою даної статті є визначення основних осо-

бливостей процесу акредитації та виявлення проблем, методів та засобів їх 

вирішення при впровадженні у систему вищої освіти України. 

Виклад основного матеріалу. В Законі України про Вищу освіту за-

значено, що акредитація – це процедура надання закладу вищої освіти визна-

ченого типу права здійснювати освітню діяльність, яка пов’язана з отриман-

ням вищої освіти та кваліфікації відповідно до вимог стандартів вищої осві-

ти, а також з дотриманням державних вимог до кадрового, науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення [4]. 

Зацікавленість в акредитації насамперед полягає в прерогативі самого 

закладу вищої освіти і є добровільною процедурою, проте це все умовно, так 

як освітній заклад, що не пройшов акредитацію не в змозі отримати сертифі-

кат та, відповідно, його випускники не отримають дипломи про освіту. Дер-

жавна акредитація передбачає ряд етапів становлення оціночних процесів, 

проте вони різняться нормативно-правовою документацією, з якою можуть 

розібратися тільки вузькопрофільні фахівці в даній галузі. Також прогляда-

ється не відповідність деяких наказів Міністерства освіти України, що сто-

суються ліцензування, які відмінюють або підмінюють положення по акреди-

тації. У зв’язку з інноваційними підходами постійно відбуваються зміни у 

нормативних ліцензійних вимогах. Дана активність обумовлена політичними 

подіями у державі, такими як зміна влади та президентів, світові тенденції 
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розвитку освітніх стандартів та оціночних процедур. Все це вказує на необ-

хідність детального розгляду питань акредитації на сучасному етапі [1]. 

Відповідно до Закону України про Вищу освіту в системі освіти існує 

декілька рівнів акредитації закладів вищої освіти. Заклади першого-другого 

рівня акредитації мають право готовити студентів по спеціальності освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Освітні заклади, що відносяться до тре-

тього рівня ведуть підготовку спеціалістів по напрямку освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». Вищі навчальні заклади чет-

вертого рівня готують спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-

лавр» та «магістр» по усім спеціальностям, а також їм надане право на відк-

риття аспірантури та докторантури [4].  

Національною рамкою кваліфікації проходить порядок затвердження 

освітньо-кваліфікаційних рівнів. Дані рівні свідчать про престиж навчального 

закладу, його професійну готовність до виконання тих або інших задач, його 

здатність надавати відповідні послуги [2]. 

Зазначимо, що у відповідності до різного часу акредитація різнилась 

своїми способами та методами. Однак на сьогодні вона потребує особливої 

уваги у зв’язку з загостреннями розбіжностей між заявленим та дійсним, ба-

жаним та існуючим. Питання акредитації загострене ще тим, що закладу ви-

щої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, який визнаний го-

товим випускати визначений вид «продукту» надається певний ресурс, що 

відповідає різному рівню зарплати викладачам, різне бюджетне фінансування 

закладу в цілому. Саме тому боротьба за підвищення рівня акредитації нав-

чального закладу досить серйозна, проте не завжди одержаний рівень відпо-

відає реальному фактичному стану [6]. 

Якщо розглядати ситуацію десять років назад, то варто позначити, що 

процес акредитації закладів вищої освіти проводився формально та не був 

пов'язаний з профільним міністерством експертизи при спеціалізованих ра-

дах. На початку дані професійні експертні ради, які створювались та працю-

вали при окремих навчальних закладах, виносили попереднє рішення віднос-

но рівня акредитації. Згодом державна комісія по акредитації, базуючись на 

висновки експертів, виносила власне рішення. Однак навіть така зовні бездо-

ганна система мала ряд недоліків. Як часто буває основою прийняття рішен-

ня є не об’єктивний аналіз, а просто небажання допустити конкурента із пе-

редмістя на ринок освітніх послуг. Таким чином склалася ситуація, коли одні 

вузькопрофільні спеціалісти залежали від інших, що породжувало мерканти-

льне відношення між ними. В результаті на діяльність професійних рад над-

ходили скарги, тому міністерство освіти просто закрило їх.  

У подальшому була створена державна комісія по акредитації, що існу-

вала при департаменті наукової діяльності та ліцензування міністерства, яка 

діє по сьогоднішній день. До роботи в даній комісій запрошуються фахівці з 

різних закладів вищої освіти. Проте, здавалось було винайдене оптимальне 

рішення, однак створена із спеціалістів різних закладів, ця комісія знаходить-
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ся під контролем міністерства. При даній ситуації така обставина знову по-

роджує конфлікт інтересів. Виходить один і той же державний орган, такий 

як міністерство, одночасно фінансує заклад вищої освіти та визначає його рі-

вень акредитації, що вже саме по собі становить базу корумпованих не пра-

вових діянь [3].  

Що стосується самої процедури державної акредитації, варто зазначи-

ти, що вона досить непроста, з великою кількість табличок та приписів та 

може складати об’єм від трьохсот до сімсот сторінок, із врахуванням додат-

ків у вигляді документів закладу та копій різних стандартів. На ряду з цим, 

бувають випадки втрати даної справи, тому потрібно завчасно готовити два 

екземпляра документів. Також до експерта можливо необхідно приїздити не 

один раз, а декілька, при цьому добавляючи більш чіткі відомості, такі як за-

вірені ксерокопії трудових книжок та дипломів співробітників закладу. В та-

кому разі, при позитивному висновку спеціаліста, до закладу з перевіркою 

направляються експерти із акредитаційної ради, тобто колеги із інших навча-

льних закладів та надають свої висновки. Далі представник даного закладу 

звертається до спеціаліста у міністерстві, який зробить висновок, що дасть 

можливість подати діло навчального закладу на розгляд до експертної ради, 

при цьому деякі члени цієї ради вже відвідали цей заклад у ролі перевіряю-

чих. Як результат, том цієї справи потрапляє на розгляд до державної комісії 

по акредитації, головою якої є голова Міністерства освіти України. Далі за 

позитивним результатом, через декілька тижнів, представник із закладу 

отримує виписку з протоколу, що дає право на отримання сертифікату або 

ліцензії про акредитацію [5]. 

При такому положенні справ, коли міністерство освіти особисто прис-

воює рівень акредитації, при цьому досить важким способом з підвищеними 

вимогами, контроль громадськості виключається. І, як вихід із даної ситуації 

стає створення незалежної професійної експертизи, а можливо й декілька па-

ралельних. В наш час важливо залучити до даної проблеми професіоналів в 

даній області. Завдяки спільним зусиллям можливо буде визначити шляхи 

утворення незалежних експертних комісій, які б працювали на незалежній 

думці кожного [1]. Стейкхолдерами у процесі акредитації повинні бути пра-

цедавці, як і у всьому світі, що добре знають ціну диплома закладів вищої 

освіти в Україні, а також студенти та їх батьки. Студент, що турбується про 

своє майбутнє, має право вимагати забезпечення якості освіти та зможе оці-

нити рівень отриманих знань. Окрім цього, студент є споживачем, тому до 

його думки потрібно прислухатися [6]. 

Висновки. Реформування системи освіти, яке здійснюється в останнє 

десятиріччя в багатьох країнах світу, викликане декларацією автономії та са-

мовизначення закладів вищої освіти. При цьому існуючі форми державного 

контролю стали нездатними реагувати на динамічні зміни в змісті й формах 

освіти. У зв'язку з цим сьогодні ми можемо побачити безліч спроб пошуку 

досконалої системи управління освітою. З метою подолання існуючих про-
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блем національна система освіти в першу чергу звертається до процедури ак-

редитації, яка, на наш погляд, є універсальним механізмом контролю освітніх 

установ з боку суспільства. Однак на сьогодні процедура державної акреди-

тації не може в повній мірі здійснювати розвиток якості освіти. У зв'язку з 

цим існує необхідність впровадження суспільно-професійної акредитації, яка 

буде виступати не альтернативною формою, а скоріше стане державною про-

цедурою оцінки якості освіти, доповнюючи її з огляду на інтереси всіх заці-

кавлених сторін – студентів, викладачів, роботодавців. 
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