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PARADIGM OF CONCEPT  
“QUALITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS”
У статті визначено, що кінцевим результатом діяльності закладів вищої освіти є освітні послуги як 

процес задоволення нематеріальних потреб споживачів у знаннях та товари у вигляді підручників, на-
вчальних посібників, монографій, методичних розробок тощо. Встановлено сутність основних споживачів 
та ключові характеристики освітніх послуг. Вивчено основні дефініції поняття «якість освіти» та запро-
поновано замінити його на три незалежні й нетотожні поняття, такі як «якість освітніх послуг», «рівень 
освіченості або здобутих знань у процесі навчання», «ефективність побудови й функціонування системи 
освіти», які відображають різні сторони діяльності закладів вищої освіти. Охарактеризовано погляди на-
уковців на сутність поняття «якість освітньої послуги» або «якість послуг закладів вищої освіти», запро-
поновано його власне трактування.

Ключові слова: якість послуг закладів вищої освіти, якість освітніх послуг, якість освіти, рівень осві-
ченості, ефективність діяльності закладів вищої освіти, послуга, освітня послуга.

В статье определено, что конечным результатом деятельности высших учебных заведений явля-
ются образовательные услуги как процесс удовлетворения нематериальных потребностей потреби-
телей в знаниях и товары в виде учебников, учебных пособий, монографий, методических разработок 
и т. п. Установлены сущность основных потребителей и ключевые характеристики образовательных 
услуг. Изучены основные дефиниции понятия «качество образования» и предложено заменить его на три 
независимые и самостоятельные понятия, такие как «качество образовательных услуг», «уровень об-
разованности или полученных знаний в процессе обучения», «эффективность построения и функциони-
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рования системы образования», которые отражают различные стороны деятельности высших учебных 
заведений. Охарактеризованы взгляды ученых на сущность понятия «качество образовательной услуги» 
или «качество услуг высших учебных заведений», предложена его собственная трактовка.

Ключевые слова: качество услуг учреждений высшего образования, качество образовательных услуг, 
качество образования, уровень образованности, эффективность деятельности высших учебных заведе-
ний, услуга, образовательная услуга.

The quality of educational services or the quality of higher education institutions is a determining factor in the 
formation of a mature, highly qualified employee, to ensure his gainful employment, growth of welfare, strengthening 
personal and economic security of the individual, state and society, to solve the tasks of the state on the socio-eco-
nomic development of society, strengthening the position of Ukraine in the international market and economic and 
national security of the state. The implementation of theoretical, methodological and applied research on problems 
related to the quality of services of higher education institutions involves the use of a number of terms as “quality of 
educational services”, “service”, “quality of education”, “level of education” or “efficiency of higher education institu-
tions”. Since these concepts are identical and interchangeable, they should be clearly understood and separated. 
Since the question of the essence of “quality of education” and “quality of educational services” has already been 
considered by many scientists but has not received a uniform formulation, their clarification became the subject of 
this study. The article specifies that the final result of the activities of higher education institutions are educational 
services as a process of meeting the intangible needs of consumers in knowledge and goods in the form of text-
books, manuals, monographs, methodological developments, etc.; definitions of the term «educational service» 
are analyzed and its own interpretation is proposed. The main and additional features of educational services have 
been singled out and characterized, as well as the ways to overcome them in order to get closer to the consumer 
and stimulate his interest in consumption. It has been established that the application of the concept of «quality of 
education» is inappropriate, as it is understood by researchers as both “the quality of educational services” and “the 
level of education or knowledge obtained in the process of learning”, and “the effectiveness of the construction and 
functioning of the education system”, which reflect the different aspects of the activities of higher education insti-
tutions. Therefore, it would be advisable to move away from the notion of “quality of education” and replace it with 
these independent concepts. The author’s definition of the concept of “quality of educational services” or “quality of 
services of higher education institutions” is proposed, which will find its application in further studies of quality man-
agement of higher education institutions.

Keywords: quality of services of higher education institutions, quality of educational services, level of education, 
efficiency of higher education institutions, service, educational service.

Постановка проблеми. Рівень освіченості на-
селення разом з рівнем здоров’я та добробутом є 
одним із ключових критеріїв оцінювання рівня жит-
тя населення країни. Якість освітніх послуг є визна-
чальною у житті людини, оскільки сприяє росту її до-
бробуту, працевлаштуванню, зміцненню економічної 
та особистої безпеки тощо.

Підвищення якості освітніх послуг сприяє також 
вирішенню низки завдань держави щодо забезпе-
чення соціально-економічного розвитку суспільства, 
творчої самореалізації кожного громадянина, зміц-
нення позицій України на міжнародному ринку тощо.

Таким чином, насамперед для здійснення теоре-
тико-прикладних досліджень у сфері якості послуг у 
системі економічної безпеки закладів вищої освіти 
(ЗВО), а також для забезпечення зростання якості 
освітніх послуг, зміцнення економічної безпеки за-
кладів вищої освіти та держави, успішного регулю-
вання ринку освітніх послуг доцільно з’ясувати сут-
ність таких понять, як «послуга», «освітня послуга», 
«якість», «якість послуг», «якість освітніх послуг», а 
також низки суміжних понять, які часто ототожнюють 
чи необдумано взаємозаміняють, таких як «якість 
освіти», «рівень освіти», «рівень освіченості».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням якості надання освітніх послуг та розвитку 
сфери освіти свого часу присвячували свої праці 
В. Александров, Н. Бабовал, С. Багдік’ян, О. Бурла-
кова, Н. Бутова, Н. Варжина, А. Дмитрів, І. Каленюк, 
М. Кісіль, О. Козак, Ю. Кравченко, О. Куклін, О. Ле-
бедєв, О. Ляшенко, В. Майковська, О. Мєщанінов, 

Т. Мінакова, Т. Оболенська, В. Огаренко, С. Семе-
нюк, Е. Скрипак, А. Субетто, Л. Ткаченко, І. Філіппо-
ва, Л. Цимбал та інші науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на значний до-
робок вітчизняних та іноземних науковців щодо 
проблем якості освітніх послуг та розвитку сфери 
освіти, досі не досягнуто одностайності щодо трак-
тування поняття «якість освітніх послуг» та низки 
дотичних понять.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є з’ясування сутності понят-
тя «якість освітніх послуг» та пов’язаних з ним по-
нять, таких як «якість освіти», «рівень освіченості», 
«ефективність діяльності закладів вищої освіти», 
«послуга», «освітня послуга».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Специфіка вищої освіти ускладнює процес визна-
чення кінцевого результату діяльності закладів ви-
щої освіти, адже кінцевим результатом діяльності 
закладів вищої освіти можна вважати їх ефективне 
функціонування, надання якісних послуг населенню, 
професійне зростання здобувачів освіти тощо. І. Ка-
ленюк також зазначає, що «результатом освіти є сис-
тема знань, умінь і навичок, що передаються людині 
в процесі навчання» [1, с. 19].

Л. Карамушка вважає, що кінцевим результатом 
діяльності закладів вищої освіти є «живий об’єкт», 
особистість – соціальна істота, яка включена в сус-
пільні стосунки і є діячом (суб’єктом) цих стосунків 
[2, с. 45]. Хоча слід відзначити, що в процесі навчан-
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ня заклади освіти впливають не на саму особистість 
як «живий об’єкт», а на систему її знань, їх примно-
ження, тому таке визначення результатів освітнього 
процесу є дещо сумнівним.

ISO 9000:2005 надає таке визначення послуги: це 
результат принаймні однієї дії, обов’язково викону-
ваної у взаємодії постачальника та замовника, яка 
зазвичай є нематеріальною. Надання послуги може 
охоплювати, наприклад, надання нематеріальної 
продукції (подання інформації в контексті передаван-
ня знань). Інтелектуальна продукція визначається як 
інформація, що є зазвичай нематеріальною і може 
набувати форми підходів, ділових угод або методик 
[3, с. 15]. З огляду на це слід відзначити, що кінце-
вим результатом діяльності закладів вищої освіти є 
товар, тобто інтелектуальна власність у вигляді під-
ручників, навчальних посібників, монографій, мето-
дичних матеріалів, статей, публікацій виступів на на-

уково-практичних конференціях різного рівня тощо; 
та послуга як процес передачі знань, умінь, навичок 
від постачальника (закладу вищої освіти) до замов-
ника-споживача (індивідуума, підприємства, держа-
ви тощо) в освітньому процесі.

Об’єктом дослідження є якість послуг закладів 
вищої освіти. Оскільки це поняття досі не має єдино-
го трактування, для початку з’ясуємо, що саме слід 
розуміти під освітньою послугою, або послугою за-
кладу вищої освіти (табл. 1).

Кожна з наведених дефініцій поняття «освітня 
послуга» має як позитивні, так і негативні характе-
ристики. Зокрема, і за класичним, і за маркетинговим 
підходами в жодному разі не можна ототожнювати 
товар і послугу як матеріальне й нематеріальне, 
тому освітня послуга не може бути товаром, навіть 
специфічним, з тієї ж причини освітня послуга – це 
не підручники, навчальні посібники, методичні роз-

Таблиця 1
Дефініції поняття «освітня послуга»

Автор Сутність підходу
Процес задоволення освітніх потреб споживачів

Н. Варжина 
[4, с. 134]

Освітня послуга – це вид діяльності, спрямований на задоволення очікуваних і неочікуваних 
освітніх потреб споживачів цільового сегменту.

В. Майковська 
[5, с. 387]

Освітніми послугами є здійснення у встановленій законом формі освітньої діяльності з 
доведенням продукції освіти до споживачів задля задоволення їх потреб у знаннях.

Специфічний товар – знання, навички та вміння
Т. Оболенська 
[6, с. 167]

Освітня послуга – це специфічний товар, який задовольняє прагнення людини в придбанні 
певних знань, навичок та вмінь для їх подальшого використання в професійній діяльності.

О. Козак 
[7, с. 287]

Освітня послуга – це специфічний товар, який задовольняє потребу людини в набутті певних 
знань, навичок і вмінь для їх подальшого використання в професійній діяльності.

Т. Мінакова 
[8, с. 125]

Освітня послуга – це інформаційно-інтелектуальний продукт, що є сукупністю знань, умінь, 
навиків і компетенцій, який створюється в освітній сфері задля подальшого використання 
замовником за призначенням у професійній діяльності.

Процес передачі специфічного товару
В. Александров 
[9, с. 58]

Освітня послуга ‒ це організований процес навчання для одержання необхідних знань, навичок 
і вмінь, які надаються стороною, що організовує та здійснює процес навчання, та отримуються 
іншою стороною, яка може бути одночасно і учнем, і контролером якості послуги, і платником 
за неї.

С. Багдік’ян 
[10, с. 99]

Освітня послуга – це цілеспрямований систематичний процес передачі та отримання знань, 
інформації, вмінь і навичок та результат інтелектуального, культурного, духовного, соціально-
економічного розвитку суспільства та держави.

Ототожнення з товаром
В. Огаренко 
[11, с. 43]

Освітня послуга – це освітній товар, що являє собою визначену діяльність, яку здійснює виробник 
і в процесі якої відбувається задоволення потреби споживача в освіті.

Зв’язувальна ланка між соціальною сферою та сферою виробництва
Е. Скрипак [12] З одного боку, освітня послуга – це діяльність, пов’язана з формуванням і виробленням нового 

знання, з іншого боку, це – діяльність, спрямована на підготовку суб’єкта виробництва, здатного 
засвоювати знання та продукувати нові.

Освітні та методичні посібники
І. Каленюк, 
Л. Цимбал 
[13, с. 64]

Освітні послуги ‒ це результати діяльності професорсько-викладацького колективу вищих 
навчальних закладів у вигляді різних освітніх і методичних посібників, які споживаються суб’єктом 
як у процесі отримання основної освітньої послуги, так і в подальшій професійній діяльності.

С. Семенюк 
[14, с. 11]

Освітня послуга – це сукупність навчальної і наукової інформації за певною галуззю знань, що 
передається споживачу у вигляді знань як загального, так і спеціального характеру, а також 
комплексу практичних навиків для їх подальшого використання.

Продукт, що трансформується в робочу силу
А. Румянцев, 
Ю. Коваленко 
[15, с. 121]

Освітня послуга ‒ це продукт, який в процесі реалізації трансформується в робочу силу, якість 
якої залежить не тільки від сукупності отримуваних послуг, але й від якості та кількості власної 
праці, витраченої в процесі споживання.

Джерело: розроблено автором
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робки тощо, які є товаром у діяльності закладів ви-
щої освіти.

Оскільки освітні послуги реалізовуються на ринку, 
то їх можна вважати процесом задоволення потреб 
споживачів у здобутті освіти, а саме знань, умінь та 
навичок для професійного зростання.

Є також раціональне зерно у формулюванні 
освітньої послуги Е. Скрипаком [12], який розглядає 
освітню послугу як зв’язувальну ланку між соціаль-
ною сферою та сферою виробництва, адже спожива-
чів освітніх послуг можна поділити на безпосередніх 
та опосередкованих. Безпосередніми споживачами 
освітніх послуг є вступник, студент, випускник, які 
здобувають знання, уміння та навички, а до опосе-
редкованих споживачів освітніх послуг слід віднести 
батьків, які спонукають дітей до навчання й здобуття 
цих послуг задля підвищення їх статусу на ринку пра-
ці, отримання престижної високооплачуваної роботи 
для дітей та забезпечення собі достойної старості; 
підприємства, які отримують у результаті висококва-
ліфікованих спеціалістів та підвищення ймовірності 
зростання ефективності виробництва; державу, для 
якої надання якісних освітніх послуг може сприяти 
зростанню соціально-економічної стабільності; сус-
пільство, загальний добробут якого помітно зростає.

При цьому лише частково можна погодитися з 
трактуванням освітньої послуги, що наводять А. Ру-
мянцев та Ю. Коваленко, які бачать в освітній по-
слузі продукт, що трансформується у робочу силу 
[15, с. 121]. У процесі надання освітніх послуг якість 
робочої сили споживачів примножується, набуває но-
вого значення, але рівень їх освіченості залежить та-
кож від зусиль самих здобувачів освіти, як правильно 
зазначають А. Румянцев та Ю. Коваленко, тому освіт-
ня послуга – це процес надання знань, умінь, навичок 
та компетенцій, якими володіє заклад вищої освіти, 
але не вдосконалена якість робочої сили.

Враховуючи проведений аналіз трактувань по-
няття «освітня послуга» вітчизняними та іноземними 
науковцями та зважаючи на об’єкт цього досліджен-
ня, пропонуємо розглядати освітню послугу, або по-
слугу закладів вищої освіти, як процес передачі ЗВО 
системи знань, умінь, навичок та компетенцій спожи-
вачам задля їх професійного, соціально-економіч-
ного, духовного та культурного зростання, а також 
задоволення потреб підприємців у висококваліфіко-
ваних спеціалістах і забезпечення розширеного від-
творення сукупного трудового потенціалу держави 
та суспільства.

Освітні послуги реалізуються на ринку, мають 
певну споживчу вартість та характеризуються низ-
кою ознак, якістю та глибиною.

Т. Оболенська виділяє низку основних та додат-
кових властивостей освітніх послуг. До основних ха-
рактеристик освітніх послуг вона відносить:

– невідчутність (нематеріальність), тобто освіт-
ню послугу неможливо побачити, взяти в руки, від-
чути органами чуття тощо;

– невіддільність, під якою слід розуміти немож-
ливість розділити саму послугу та джерело знань 
(викладача);

– мінливість (непостійність), або залежність від 
часу, місця та способу надання освітньої послуги, 

при цьому змін зазнають і сам споживач, і його по-
треби, і його бажання до засвоєння знань, так само 
зазнають змін психоемоційний стан викладача, стан 
його здоров’я, поведінка тощо;

– незбереженість (недовговічність), а саме не-
можливість формування запасів знань задля їх 
споживання через певний відкладений період часу; 
моральне старіння знань у процесі суспільного роз-
витку; здатність людини забувати отримані знання 
[16, с. 135–136].

З огляду на окреслені характеристики освітніх 
послуг доцільно намагатися їх спростувати, що на-
близить їх до споживача, стимулюючи його заці-
кавленість у споживанні. Так, способами часткової 
матеріалізації освітньої послуги можуть стати отри-
мання ліцензії, проходження акредитації, отримання 
сертифікатів, навчально-методичні видання профе-
сорсько-викладацького складу закладу вищої освіти 
тощо. Невіддільність освітньої послуги спростову-
ється внаслідок виокремлення викладачами знань у 
процесі написання підручників, посібників, моногра-
фій, методичних матеріалів.

Досить важко подолати таку характеристику 
освітньої послуги, як мінливість, оскільки спосіб на-
дання освітньої послуги та рівень її сприйняття зале-
жать від досить значної кількості факторів, які важко 
контролювати. Хоча частково вирішають цю про-
блему проведення опитувань студентів щодо якості 
надання освітніх послуг та моніторинг їх успішності.

Незбережуваність освітніх послуг можна дещо 
подолати завдяки системі «освіти через усе життя», 
тобто безперервності освіти.

Серед додаткових характеристик освітніх по-
слуг низка авторів виділяє [16, с. 135–136; 17, с. 72; 
18, с. 42] колективізм, тобто участь у навчальному 
процесі не окремих осіб, а чисельних груп студентів; 
довготривалість та періодичність (посеместровість) 
освітнього процесу; залежність від умов надання 
освітньої послуги, зокрема комфортабельність при-
міщень, умови проживання студентів, психоемо-
ційний стан викладача; наявність безпосередніх та 
опосередкованих споживачів; неможливість безпо-
середнього кількісного підрахунку освітніх послуг; 
конкурсний характер здобуття освіти; дороговартіс-
ність освітніх послуг.

Коли ж говорять про якість освітньої послуги чи 
якість послуг закладів вищої освіти, то зазвичай 
дослідники переходять до терміна «якість осві-
ти», що дещо неправомірно, адже якість освіти є 
багатогранним і суперечливим поняттям, у ньому 
відображені соціальні, економічні, демографічні, 
психологічні, політичні, педагогічні та інші аспекти 
суспільного життя, тому цей термін потребує уточ-
нення, бо і в науковому світі досі не вироблено 
єдиного підходу до його трактування. Так, з огляду 
на визначення, які наводять вітчизняні та іноземні 
науковці, під якістю освіти розуміють результат на-
вчання, або рівень знань, чи рівень освіченості, чи 
рівень кваліфікації; якість освітньої послуги; якість 
функціонування системи освіти відповідно до стан-
дартів, вимог і норм (табл. 2).

Подібне узагальнення зробив Є. Коротков, 
який якість освіти розділив на три групи характе-
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ристик, такі як якість потенціалу досягнення мети 
освіти, якість процесу формування професіона-
лізму, якість результату освіти. При цьому він за-
значає, що якість процесу формування професі-
оналізму (якість освітньої послуги) формується із 
таких складових частин, як якість технології освіти, 
контроль над освітніми процесами, мотивація ви-
кладацького складу та спрямованість на творчість 
і ефективність педагогічної роботи, якість ставлен-
ня студентів до самої освіти, інтенсивність процесу 
навчання, управління освітою, якість методів пре-
зентації знань [19, с. 78].

Подібно характеризує якість освіти О. Ляшенко, 
яка пропонує розглядати якість освіти як багатови-
мірне методологічне поняття, яке відображає життє-
во важливі сторони суспільного життя, та як систему, 
яка характеризується якістю мети, якістю педагогіч-
ного процесу та якістю результату навчання [20, с. 6].

При цьому окремі науковці у визначенні якості 
освіти вбачають одночасно і стан, і результатив-
ність освітнього процесу, і якість надання освітніх 
послуг. Так, Н. Бутова характеризує якість освіти як 
«комплекс характеристик освітнього процесу: якість 
потенціалу досягнення мети (якість мети освіти, 
якість освітнього стандарту, якість освітньої про-
грами, якість матеріально-технічної бази освітнього 

процесу, якість викладацького складу, якість учнів, 
якість інформаційно-методичної бази), якість проце-
су формування (якість технології освіти, контролю 
освітнього процесу, якість мотивації викладацько-
го складу на творчість та інтенсивність освітнього 
процесу, управління освітою, методи презентації 
навчальних досягнень) та якість результату освіти 
(усвідомлення, розпізнавання та реалізація індиві-
дуальних здібностей та особливостей, працевла-
штування, кар’єра та зарплата, оволодіння методо-
логією самоосвіти, знання, практичні навички)» [31]. 
Н. Бабовал трактує якість освіти як соціальну кате-
горію, яка визначає стан і результативність процесу 
освіти у суспільстві [32, с. 14]. І. Булах та М. Мруга 
розглядають якість освіти як «сукупність властивос-
тей і характеристик освітнього процесу, які надають 
йому здатність формувати такий рівень професійної 
компетентності особи, який задовольняє його потре-
би, потреби суспільства і держави як сьогодні, так і в 
майбутньому» [33, с. 27].

Отже, для проведення якісного теоретико-при-
кладного аналізу проблем і подолання хаосу в су-
дженнях, пов’язаних з освітньою сферою, доцільно 
відійти від терміна «якість освіти» і замінити його на 
низку нетотожних термінів, таких як «якість освітньої 
послуги», «рівень знань», «ефективність діяльнос-

Таблиця 2
Дефініції поняття «якість освіти»

Автор, джерело Суть підходу
Якість освітньої послуги

«Енциклопедія 
освіти» [21, с. 1016]

Якість освіти – комплексна характеристика, яка відображає діапазон і рівень освітніх послуг, 
що надаються системою освіти відповідно до інтересів особи, суспільства й держави.

С. Шишов, 
В. Кальней [22, с. 32]

Якість освіти – це ступінь задоволення очікувань різних учасників процесу освіти від послуг, 
що надаються освітньою установою.

А. Субетто [23, с. 63] Якість освіти – це сукупність якостей освітнього процесу, організованого в тій чи іншій 
освітній системі, що поновлюють пристосування до реалізації основної мети з формування 
особистості.

Рівень знань
П. Сікорський 
[24, с. 53]

Якість вищої освіти – це рівень здобутих особою професійних компетентностей щодо 
стандартів вищої освіти, а також комп’ютерних компетенцій, вільного володіння однією з 
іноземних мов і здатність навчатися впродовж життя.

М. Поташник, 
Е. Ямбург [25, с. 224]

Якість освіти – це результат процесуальної сторони освіти та сукупність компетенцій 
випускників, які надають їм здатність адаптуватися до соціального й економічного 
середовища, задовольняти зумовлені потреби.

Ю. Дорошенко, 
П. Ротаєнко [26, с. 10]

Якість освіти – це певний рівень знань і вмінь розумового, фізичного й морального розвитку, 
якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання 
та виховання.

Якість функціонування системи освіти
О. Бурлакова 
[27, с. 16]

Якість є невід’ємною складовою частиною потенціалу вищої освіти, має міжнародне 
визнання й закладається в основу визнаних стратегій розвитку вищої освіти не тільки як 
філософська, але й як політична категорія.

М. Кісіль [28, с. 86] Якість освіти – це низка системно-соціальних якостей і характеристик, які визначають 
відповідність системи освіти прийнятим вимогам, соціальним нормам, державним освітнім 
стандартам.

С. Яблочніков 
[29, с. 229]

Якість освіти – це ймовірність того, що наявні на певний момент часу запити й вимоги 
всієї сукупності споживачів освітніх послуг, наявних освітніх стандартів, норм та учасників 
освітніх процесів будуть забезпечені відповідними рівнями їх результативних параметрів, 
їх ходу та розвитку, саморозвитку та управління ними.

Ю. Кравченко, 
О. Лебедєв [30, с. 35]

Якість освіти – це багатовимірна модель соціальних норм і вимог до особистості, освітнього 
середовища, у якому відбувається її розвиток, та системи освіти, що реалізує ці норми й 
вимоги на певних етапах навчання людини.

Джерело: розроблено автором
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ті закладів освіти», як такі, що відображають різні 
сторони діяльності сфери освіти та її інституцій і по-
требують окремого вивчення, виміру, оцінювання та 
управління.

Окрім того, поняття «якість освітньої послуги» та-
кож не отримало єдиної інтерпретації серед науков-
ців і потребує уточнення. Зокрема, під якістю освіт-
ньої послуги найчастіше розуміють:

– сукупність характеристик, які відповідають по-
требам споживачів, що найповніше відповідає сут-
ності понять «послуга» та «якість»;

– відповідність нормам, стандартам і вимогам, 
що може бути доповненням до першого тракту-
вання якості освітніх послуг, оскільки дотримання 
цієї вимоги автоматично забезпечуватиме потреби 
споживачів;

– рівень конкурентоздатності випускників на рин-
ку праці, що можна вважати метою надання освітньої 
послуги, але не якістю її надання;

– інноваційність, яку слід вважати однією з ключо-
вих характеристик якості освітньої послуги (табл. 3).

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо під 
якістю освітньої послуги, або якістю послуг закла-
дів вищої освіти, розуміти сукупність характеристик 
освітньої послуги, які здатні задовольнити потреби 
безпосередніх та опосередкованих її споживачів за-
для формування конкурентоспроможного високок-
валіфікованого спеціаліста на ринку праці, здатного 
продовжувати навчання через усе життя.

Висновки. В ході проведеного дослідження сут-
ності поняття «якість освітніх послуг» та дотичних по-
нять, таких як «послуга», «освітня послуга», «якість 
освіти», встановлено їх дискусійний характер, ви-
окремлено сутність понять «послуга» та «освітня 
послуга». Запропоновано відійти від терміна «якість 
освіти» як такого, що увібрав у себе досить багато 
суджень і потребує постійного уточнення. Натомість 

доцільно застосовувати три поняття, такі як «якість 
освітньої послуги», «рівень знань», «ефективність 
діяльності закладів освіти», як такі, що відображають 
різні сторони діяльності сфери освіти та її інституцій 
і потребують окремого вивчення, виміру, оцінювання 
та управління.

Досліджено та запропоновано власне трактуван-
ня об’єкта дослідження «якість освітніх послуг». Ці 
теоретичні викладки стануть основою подальших до-
сліджень питань методики оцінювання якості освітніх 
послуг та управління нею, забезпечать зростання 
конкурентоздатності вищої освіти України та розро-
блення механізму зміцнення економічної безпеки за-
кладів вищої освіти й держави загалом.
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