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ЯКІСТь ВИЩОЇ ОСВІТИ: РЕГІОНАЛьНІ МЕРЕЖІ  
ТА АСОЦІАЦІЇ ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ
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у статті висвітлено поняття «регіоналізація» у галузі забезпечення якості вищої освіти. виокремлено 
провідний політичний фактор регіоналізації. проаналізовано впливові регіональні мережі (Європейська 
асоціація із забезпечення якості вищої освіти, Скандинавська мережа із забезпечення якості вищої осві-
ти, асоціація із забезпечення якості асоціації південно-східних азіатських держав). детально схарактери-
зовано їх структури, історії створення, основні напрями діяльності. зазначено актуальність проведення 
кожного проекту.
Ключові слова: забезпечення якості вищої освіти, глобалізація, інтернаціоналізація, регіоналізація, Єв-
ропейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти, Скандинавська мережа із забезпечення якості 
вищої освіти, південно-африканська мережа забезпечення якості вищої освіти. 

постановка проблеми. останнім часом ста-
ло загальновизнаним фактом, що сучасні 

політичні процеси, зокрема глобалізація та ін-
тернаціоналізація, кардинально змінили освітні, 
політичні й економічні відносини між країнами 
і народами.

Аналіз актуальних досліджень. у ході напи-
сання статті було проаналізовано сутність понят-
тя «регіоналізація» у галузі вищої освіти; струк-
тури, програмні документи, основні публікації, 
пріоритетні проекти мереж із забезпечення якос-
ті вищої освіти щодо питання дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. досліджуючи становлення 
та розвиток процесу забезпечення якості вищої 
освіти (зяво) в контексті Болонського процесу 
(Бп), україна зробила рішучі кроки в напрямі 
інтеграції до Європейського простору вищої осві-
ти (Єпво). для успішнішого розвитку та подаль-
шого ефективного впровадження цього процесу 
в україні слід вивчати вже існуючий європей-
ський та світовий досвід. у дослідженні деталь-
но проаналізовано діяльність провідних мереж із 
забезпечення якості вищої освіти у Європі (Єв-
ропейська асоціація із забезпечення якості вищої 
освіти, Скандинавська мережа із забезпечення 
якості вищої освіти) та ознайомлено з такою ме-
режею поза її межами (південно-африканська 
мережа забезпечення якості вищої освіти).

Мета статті полягає у висвітленні діяльнос-
ті регіональних мереж із зяво, їх цілей, задач 
та пріоритетних напрямів діяльності.

Методи дослідження. для вирішення постав-
лених задач було використано теоретичні методи 
аналізу, систематизації та узагальнення матеріа-
лів щодо питань дослідження.

Виклад основного матеріалу. пояснення 
сутності процесів регіоналізації дає професор 
а.а. Сбруєва, яка підкреслює, що в сучасних 
умовах усе більш активними учасниками гло-
бального ринку товарів, послуг та робочої сили 
стають геополітичні регіони. таке явище отрима-
ло назву «новий регіоналізм». воно являє собою 

процес багатосторонньої інтеграції, що охоплює 
всі аспекти життя суспільства. у рамках політи-
ки нового регіоналізму стверджуються глобальні 
цінності забезпечення миру, економічного та со-
ціального розвитку, екологічної стабільності, що 
становить для людства більш сприятливу стра-
тегічну перспективу, ніж глобалізація вільного 
ринку [3, с. 34]. 

крім цього, важливо зазначити, що провідним 
політичним чинником ініціювання та розвитку 
Єпво професор а.а. Сбруєва вважає прагнен-
ня європейської громади посилити свій регіон як 
геополітичну єдність, щоб успішно протистояти 
іншим світовим центрам сили [2, с. 33]. 

Щодо вивчення цієї проблеми у галузі вищої 
освіти науковець i.a. добрянський у досліджен-
ні теоретико-методологічних орієнтирів зазна-
чає, що регіоналізація освіти є продовженням 
її диференціації, лише на іншому рівні. Ми не 
можемо не погодитись, що це об’єктивно необ-
хідний процес, який має на меті формування 
такої системи професійної освіти, яка оптималь-
но та адекватно віддзеркалювала б своєрідність 
освітньої ситуації окремо взятого регіону. значу-
щість територіального аспекту настільки вагома, 
що його недооцінка неминуче звела б нанівець 
будь-які спроби реформування та модернізації 
системи вищої освіти україни, починаючи з часу 
її перебудови [1].

почнемо з того, що зяво не є проблемою суто 
для європейських країн. в усьому світі зростає 
увага саме до якісної вищої освіти (во), нових 
стандартів, підвищення вартості освітніх послуг.

у нашому дослідженні проаналізовано декіль-
ка потужних регіональних мереж / асоціацій із 
зяво.

до числа найвідоміших у європейському регі-
оні організацій, що забезпечують якість во, цен-
тральне місце належить Європейській асоціації 
із забезпечення якості вищої освіти (ЄМзя).

основною передумовою створення ЄМзя ста-
ла стабілізація перших зовнішніх процедур із 
забезпечення якості на національному рівні на-
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прикінці 90-х років хх ст. ЄМзя була заснована 
у 2000 році саме для того, щоб активізувати єв-
ропейську співпрацю із зяво. засновниками ор-
ганізації стали країни-учасниці Болонської уго-
ди, під першою назвою – Європейська мережа 
з забезпечення якості у вищій освіті1. першим 
досвідом діяльності європейських країн у сфе-
рі зяво став Європейський пілотний проект 
з оцінки якості вищої освіти (1994–1995 роки), 
який продемонстрував корисність обміну досві-
дом у галузі забезпечення якості. з метою по-
дальшого розвитку співпраці в цій сфері в 1998 р. 
була створена рекомендаційна рада з Європей-
ської співпраці у галузі зяво (98/561/еС від 
24 вересня 1998 року). у 1999 р. з підписанням 
Болонської декларації почався якісно новий етап 
цього процесу [9]. 

ЄМзя почала свою діяльність з дискусійно-
го форуму кількох агенцій-ентузіастів із забез-
печення якості, а на час підписання Болонської 
декларації перетворилася на детально структу-
ровану асоціацію з широким членством країн-
учасниць Бп. організаційна структура асоціації 
виглядала таким чином:

 
Генеральна асамблея включає представників 

агенцій-членів асоціації і представників європей-
ських міністерств та основних учасників Болон-
ського процесу. Генеральна асамблея є головним 
законодавчим органом [8]. 

Рада як виконавчий орган ЄМзя забезпечує 
ефективне виконання поточних питань [10].

Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем 
має на меті: вести облік діяльності ЄМзя тощо [11]. 

на Єпво існує ще одна відома потужна мере-
жа, що займається процесом забезпечення якос-
ті вищої освіти у країнах Скандинавії, а саме – 
Скандинавська мережа із забезпечення якості 
вищої освіти (СкМзяво), яка є форумом для по-
ширення інформації, обміну досвідом та прове-
дення проектів, що становлять взаємний інтерес. 

основна мета СкМзяво полягає в тому, щоб 
створити спільне розуміння різних точок зору, 
пов’язаних із забезпеченням якості освіти вищої 
освіти.

Мережу було створено за участі п’яти Скан-
динавських країн та їх відповідними національ-
ними організаціями, які беруть участь в оцінці 
та забезпечення якості вищої освіти.

важливо зазначити, що провідною формою 
співпраці є спільні проекти. 

подібні культурні традиції і взаєморозуміння 
щодо підходів в області забезпечення якості до-
помогли в створенні плідної співпраці, а пізніше 
привели до створення мережі. проте, навіть при 
всій схожості, існує відмінність. однією з при-

чин розбіжності є те, що Скандинавські країни 
мають різні підходи до оцінки якості вищої осві-
ти та мають різні повноваження від своїх урядів. 
Спільні проекти стали способом для формування 
діалогу, щоб спробувати зрозуміти ці відмінності 
і причини, які лежать в основі конвергенції і від-
сутність збіжності [17].

вважаємо за доцільне навести приклади дея-
ких з цих проектів, ще раз підтверджуючи, що 
саме забезпечення якості вищої освіти є пріори-
тетним напрямом діяльності СкМзяво:

2001 р. зяво Скандинавії – досвід щодо акре-
дитації (Quality Assurance in the Nordic Higher 
Education – accreditation-like practices).

проект показав, що цілі внз у Скандинав-
ських країнах встановлюються державою. у цьо-
му сенсі уряди Скандинавських країн залишили 
за собою офіційні повноваження для схвалення 
у галузі вищої освіти. цілком природньо, що дер-
жава хотіла зберегти певний контроль над про-
цесом зяво. з іншого боку, внз користувались 
великою автономією, яка передбачала, що інсти-
туції несуть повну відповідальність за стандарти 
та якість наданих ними освітніх послуг. оскільки 
безпосередній державний контроль через сис-
тему звітності та керування суперечило самому 
принципу інституційної автономії, відповідь по-
лягала у створенні напівнезалежних національ-
них агентств із зяво [18; 6].

2002 р. Метод взаємного визнання агенцій 
із забезпечення якості (A Method for Mutual 
Recognition of Quality Assurance Agencies).

у травні 2001 року у рейк'явіку зібралися 
представники ісландії, данії, фінляндії, Швеції, 
норвегії для спільного обговорення питань інтер-
націоналізації во та забезпечення якості, Бп 
в цілому та акредитації зокрема. на той час вже 
не існувало сумнівів у тому, що освіта інтерна-
ціоналізується, що студенти та викладачі мали 
отримувати во не тільки від національних внз, 
але й від установ у всьому світі.

взаємне визнання не було вже невідомим по-
няттям у процесі забезпеченні якості освіти. на-
певно, найвідомішою схемою взаємного визнання 
став так званий «вашингтонський протокол», 
який є угодою між агентствами акредитації в га-
лузі машинобудування. деякі агенції об’єднали 
декілька функцій: повноваження щодо затвер-
дження програм, подальші заходи щодо оцінки, 
встановлення стандартів та затвердження іно-
земних ступенів. деякі агенції несли відповідаль-
ність тільки за оцінку. у всіх Скандинавських 
країнах та в більшості країн Європи агенції із 
зяво відповідали за весь сектор во [4; 5–6]. 

2003 р. залучення студентів до процесу зяво 
Скандинавських країн (Student involvement in 
Nordic Quality Assessments of Higher Education).

Скандинавські країни завжди мали давні тра-
диції співпраці. це також стосувалося галузі во 
та агенції з оцінки.

на щорічній зустрічі СкМзяво у 2002 році 
було вирішено почати спільний проект щодо 
залучення студентів до оцінки якості во. для 
ведення проекту було створено робочу групу 
з представників данії, фінляндії, норвегії, Шве-
ції та ісландії. це був четвертий проект, який 
проводила Скандинавська мережа. Метою по-
передніх проектів було порівняння методів на-

1 у 2004 році термін «мережа» було змінено на «асоціа-
ція», але акронім залишився незмінним (ЄМзя).
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вчання. проект стосувався залученню студентів 
до оцінки якості. Студенти мали відносно силь-
ну позицію в управлінні внз в Скандинавських 
країнах, саме того вони мали значний вплив на 
управління агенціями з оцінки. однак масштаби 
залучення та конкретні процедури відрізнялись 
в різних країнах. до того ж спроби залучити сту-
дентів не завжди були успішні. у звіті було опи-
сано проблеми, що виникли, і зусилля агенцій, 
спрямовані на успішну участь студентів в про-
цесі оцінювання. до важливих висновків проекту 
можна було віднести високий ступінь залучення 
студентів до процесу самооцінки [21; 7–9].

2004 р. Систематична робота щодо якості 
у внз Скандинавських країн (Systematic Quality 
Work in Nordic Higher Education Institutions).

тема проекту була зумовлена зростаючими 
вимогами щодо зяво на європейському, націо-
нальному та інституційному рівнях. 

усі Скандинавські країни розуміли необхід-
ність зяво та вживали заходи для побудови на-
ціональних систем забезпечення якості. взагалі 
у всіх Скандинавських країнах наголошувалось 
на інституційній відповідальності за якість освіти 
[22; 8–9].

2005 р. Європейські стандарти та рекомен-
дації з точки зору скандинавської перспективи 
(European Standards and Guidelines in a Nordic 
Perspective).

проект було спрямовано на обмін та порів-
няння практичного досвіду серед представників 
Скандинавських країн для взаємного заохочен-
ня щодо організації, процесу та процедури, які 
можуть бути покращені відповідно до нових Єв-
ропейських стандартів та рекомендацій (ЄСр). 
Було висловлено сподівання, що скандинавські 
агенції зможуть допомогти один одному, а, мож-
ливо, і іншим європейським агенціям у вирішен-
ні вже існуючих і майбутніх завдань, пов’язаних 
з темами, що охоплюються ЄСр для агенцій із 
забезпечення якості. 

як висновок, ЄСр стали важливим кроком у на-
прямку прозорості та взаємної довіри. Спільні точ-
ки зору спричинили високий ступінь уваги та усві-
домлення важливості забезпечення якості як на 
інституційному, так і на національному рівнях [12].

2006 р. аудит якості в країнах Скандинавії 
(Quality Audit in the Nordic Countries).

аудит якості можна було визначити як про-
цес перевірки наявності процедур у внз для 
забезпечення та підвищення якості та ціліснос-
ті освіти. роль аудиту в національних системах 
забезпечення якості Скандинавських країн змі-
нювалася протягом багатьох років. Судження ба-
зувались на заздалегідь визначених критеріях, 
що стосувались забезпечення якості. Групи екс-
пертів складалися з науковців з досвідом роботи 
у внз, а іноді з спеціалістів з предмету. Слід за-
значити про важливість присутності міжнарод-
них експертів [19; 7–8].

2007 р. результати навчання: загальні рам-
ки – різні підходи до оцінки результатів навчання 
в країнах Скандинавії (Learning outcomes: Common 
framework – different approaches to evaluating 
learning outcomes in the Nordic countries).

вимоги Бп впливали на во в країнах Сканди-
навії. всі п’ять країн: данія, фінляндія, ісландія, 
норвегія та Швеція прийняли рамки кваліфіка-

цій в європейській галузі во, що включали три 
цикли з загальними дескрипторами для кожного. 

робота над національними рамками кваліфі-
кацій та результатами навчання знаходилось на 
різних етапах у різних країнах Скандинавії. 

Метою цього спільного проекту стало також 
розширення інформацій агенцій та розуміння кон-
цепції «результат навчання». Сподівання організа-
торів проекту полягала у заохоченні Скандинав-
ських агенцій із забезпечення якості, внз та інших 
стейкхолдерів в процесі впровадження результатів 
навчання та розробці методів оцінки [15; 6].

2011 р. проект СкМзяво з забезпечення якос-
ті вищої освіти 2009/2010 – відвідування сайту 
в якості методу оцінки (NOQA Project 2009/2010 – 
Site visits as an evaluation method) характерною 
рисою якого стало пояснення відмінностей у на-
ціональних підходах до зовнішнього зяво (аудит, 
акредитація, оцінка програми) [16; 7].

2012 р. Співпраця стейкхолдерів – щоріч-
ний проект Скандинавської мережі із зяво за 
2011 рік (Stakeholder cooperation – Annual NOQA 
project 2011).

СкМзяво вирішила зосередити увагу на 
співпраці між стейкхолдерами у своєму спільно-
му проекті 2011 року, основна мета якого поля-
гала у розумінні різних точок зору та практик 
щодо співпраці зокрема між роботодавцями.

організатори до кінця проекту сподівались, 
що буде знайдено відповідь на такі питання: яким 
є визначення «стейкхолдер» в контексті забез-
печення якості? хто є основними стейкхолдера-
ми? як і коли йде співпраця з стейкхолдерами? 
яка перевага співпраці стейкхолдерів з іншими 
учасниками процесу забезпечення якості тощо, 
й буде зроблено висновки про конвергенцію, не-
збалансованість та приклади передової практики 
в різних країнах [20]. 

2013 р. результати навчання в зовнішніх під-
ходах щодо забезпечення якості 2012–2013 рр. 
(Learning outcomes in external quality assurance 
approaches (2012–2013).

впродовж останніх років основну увагу було зо-
середжено на результатах навчання на європей-
ському рівні, що значною мірою залежало від ре-
зультатів навчання в Болонській освітній реформі. 

у проекті було досліджено, як результати на-
вчання застосовуються у підходах зовнішнього 
зяво, з особливим наголосом на зборі, оцінці 
та використанні даних. в цілому звіт показав, що 
результати навчання були реалізовані різними 
шляхами у Скандинавських країнах відповідно 
до політики та освітніх традицій країн. 

виходячи з результатів цього проекту, можна 
було зробити висновок, що результати навчання 
стали корисним інструментом для оцінки якості 
навчальних програм й дали змогу більш система-
тично оцінювати рівень і узгодженість програми 
та відповідність ринку праці [14; 3–4]. 

2014 р. Було проведено спільний семінар 
агентств із забезпечення якості Скандинавських 
та Балтійських країн 2014, (Joint seminar of 
Nordic and Baltic QA agencies 2014), мета якого 
полягала в тому, щоб обмінятися досвідом у ро-
бочих процесах та навчатися один у одного у по-
кращенні внутрішнього зяво. 

крім того, розглядалось питання заохочення 
всіх учасників продовжувати роботу з питань 
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забезпечення якості в межах країни. у органі-
заторів було сподівання, що як зміст, так і фор-
ма проведення семінарів повинні заохочувати 
до співпраці і можуть бути корисними в робочій 
практиці [13; 4].

наступною організацією, діяльність якої висвіт-
лено в рамках дослідження є асоціація із зяво 
південно-східних азіатських держав (association 
of southeast asian nations Quality assurance 
network), була офіційно створена 8 липня 2008 року 
для спільної роботи та прийняття рішень з гармо-
нізації політики во у регіоні.

очікувалось, що асоціація з’єднає країни-
члени та створить спільну основу у сфері зяво.

асоціація культивує спільне використання 
та підвищення контролю якості передового досві-
ду національного потенціалу серед його членів [7]. 

асоціація знаходиться під егідою міжвузівської 
ради Східної африки, регіонального органу між-
урядової для 5 країн Східної африки (кенія, уган-
да, танзанія, руандa і Бурунді) організації [5]. 

асоціація, по-перше, сприяє координації, гар-
монізації та зв’язку між університетами Східної 
африки; 

– по-друге, співпрацює з університетами за 
межами регіону;

– по-третє, забезпечує регіон форумами для 
обговорення широкого кола наукових та інших 
питань, що стосуються во в Східній африці.

цілі асоціації: заохочувати співпрацю і зв’яз-
ки між діячами із забезпеченням якості в межах 

Східної африки; сприяти формуванню культу-
ри зяво в Східній африці; розширювати мож-
ливості підрозділів щодо забезпечення якості 
у внз в Східній африці; співпрацювати з ор-
ганами контролю якості на регіональному і між-
народному рівнях в області нарощування потен-
ціалу; сприяти проведенню наукових досліджень 
в практику зяво з метою її підвищення в аф-
риці; поширювати досвід з експертиз зяво в ре-
гіоні; планувати та проводити семінари, симпозі-
уми, семінари, майстер-класи із зяво з метою 
обміну ідеями та для поширення результатів на-
укових досліджень і передового досвіду; готува-
ти, і підтримувати об’єднання експертів із забез-
печення якості в регіоні [6]. 

Висновки і пропозиції. в останні роки проб-
лемі регіоналізації саме у галузі системи во 
приділяється багато уваги в дослідженнях ві-
тчизняних та зарубіжних фахівців. кожен регі-
он намагається винайти та застосувати суттєві 
механізми для зяво, тим самим зберегти регі-
он єдиним та посилити його значимість у межах 
країни, а, можливо, й включити до міжнародної 
співпраці. для успішного впровадження проце-
су зяво на національному рівні слід вивчити 
та проаналізувати вже існуючі практики, діяль-
ність провідних регіональних мереж та асоціацій, 
взяти до уваги проблеми та шляхи їх подолання. 
Будь-який досвід тільки полегшить впроваджен-
ня та практичне використання процесу забезпе-
чення якості у вітчизняній системі во.
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОбРАЗОВАНИЯ:  
РЕГИОНАЛьНЫЕ СЕТИ И АССОЦИАЦИИ ОбЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация
в статье освещены понятие «регионализация» в области обеспечения качества высшего образования. 
выделен ведущий политический фактор регионализации. проанализированы влиятельные региональ-
ные сети (европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования, Скандинавская 
сеть по обеспечению качества высшего образования, Сеть по обеспечению качества ассоциации юго-
восточных азиатских государств). детально охарактеризованы их структуры, истории создания, основ-
ные направления деятельности. отображена актуальность проведения каждого проекта.
Ключевые слова: обеспечение качества высшего образования, глобализация, интернационализация, 
регионализация, европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования, Скандинав-
ская сеть по обеспечению качества высшего образования, восточно-африканская сеть по обеспечению 
качества высшего образования. 
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summary
the concept of "regionalization" in the field of quality assurance of higher education has been given in 
the article. the leading political factor of regionalization has been singled out. the activity of power-
ful regional networks (european association for Quality assurance in higher education, nordic Quality 
assurance network in higher education, east african network for Quality assurance) have analyzed.  
their structures, history of creation, main lines of activity have been characterized in detail. the relevance 
of each project has been displayed.
Keywords: quality assurance of higher education, globalization, internationalization, regionalization, euro-
pean association for Quality assurance in higher education, nordic Quality assurance network in higher 
education, east african net work for Quality assurance.


