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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ТА В УКРАЇНІ 
 
Початок XXI сторіччя ознаменувався зростанням уваги суспільства 

до вищої освіти, модернізація якої стала об’єктивною необхідністю. Вища 
освіта у цивілізованому світі є не просто засобом задоволення фахових по-
треб особистості, вона в значній мірі є духовною необхідністю суспільства. 

Здійснення порівняльного аналізу системи вищої освіти в провідних 
світових університетах та в Україні є важливим напрямком покращення 
результативності означеного процесу, а розробка певних пропозицій та ре-
комендацій відіграє важливу стабілізаційну роль і сприятиме прискоренню 
адаптації вищої освіти України до світових та європейських стандартів. Ці 
положення і обумовлюють актуальність даного дослідження. 

Проблеми вищої освіти завжди перебували у центрі науково-
педагогічних, соціологічних та психологічних досліджень. Фундаменталь-
ні питання, пов’язані з даною проблематикою розглядали в своїх працях 
Н.В.Кузьміна, С.І.Іванова, Ю.К.Бабанський, Б.Г.Ананьєва, Я.А.Коменський, 
А.С.Макаренко, І.А.Зязюн, П.К.Анохін, К.Левітан, В.Сухомлинський, 
К.Ушинський та інші. 

Визнаючи безумовний внесок цих авторів, як до психолого-
педагогічної науки, так і до практичних досліджень, вважаємо за доцільне 
зауважити, що ряд принципових питань, пов’язаних з формуванням систе-
ми вищої освіти в Україні, потребує подальшого дослідження. Зокрема, 
доцільно здійснити обгрунтований аналіз та оцінку якості освіти в україн-
ських вищих навчальних закладах, визначити її переваги та недоліки, з ме-
тою забезпечення конкурентоспроможності з вищою освітою зарубіжних 
країн. 

Вища освіта у провідних країнах світу опікується та стимулюється 
національними урядами. Наприклад, у США частка державних коштів на 
розвиток навчальних закладів постійно зростає, в Англії більшість студен-
тів отримують від держави і місцевих органів суттєву матеріальну допомо-
гу, найбільш обдаровані студенти можуть претендувати на отримання 
державних стипендій, які покривають не лише навчання , а й проживання 
[1]. Водночас, в Україні вища освіта ще й досі не має достатньої державної 
підтримки з’являється велика кількість комерційних вищих навчальних за-
кладів, навчання в яких, на жаль, є доступним не для всіх. 

Проблемою українських вищих навчальних закладів є недостатнє за-
безпечення студентів та всієї університетської освіти необхідною матеріа-



льно-технічною базою, що в свою чергу негативно впливає на навчальний 
процес. Недостатня кількість підручників, навчальних посібників усклад-
нює самостійну роботу студентів, а відсутність доступу до Інтернету не 
дає можливості отримувати нову наукову інформацію, ознайомлюватися з 
перспективними напрямами розвитку науки і виробництва. В той же час, 
для студентів зарубіжних вузів безкоштовне користування Інтернетом вза-
галі не є проблемою. 

Звичайно, система освіти українських вищих навчальних закладів 
має свої конкурентні переваги, до яких належить, передусім, якість навча-
льного процесу, високі знання з різних дисциплін за порівняно невисоку 
вартість навчання. Про це свідчить численна кількість студентів з інших 
країн, що навчаються в національних університетах України. 

Слід відмітити також значні відмінності і в структурі, змісті та орга-
нізації вузівського навчання в Європі та Україні. 

Вищі навчальні заклади Великобританії неофіційно, проте досить чі-
тко, диференційовані за своїм престижем, який визначає вимоги до випус-
кників і витрати на навчання. Найбільш престижні – найстаріші універси-
тети (Оксфордський і Кембріджський). Вони являють собою федерацію 
коледжів. 

Якщо порівнювати час навчання в учбових закладах Західної Європи 
та України, то видно, що ступінь бакалавра у Франції відповідає атестату 
зрілості в Україні, а коледж у Франції відповідає українській середній 
школі (гімназії). В Англії та Голландії коледж є вищим навчальним закла-
дом, а диплом бакалавра відповідає українському ступеню бакалавра, що 
надається університетами після четвертого року навчання. 

Аналізуючи зміст вузівської освіти в країнах Європи та США, ми ві-
дмітили посилення індивідуалізації навчального процесу. Так, складова 
вибіркових дисциплін в структурі навчального плану певного фахового 
спрямування складає 40%. Для порівняння: в Україні – 10%. Така обмеже-
ність у виборі не дає можливості студентам повністю розкрити свій потен-
ціал і реалізувати себе в обраній професії.  

Потребує раціоналізації і кількість навчальних дисциплін. В Україні 
навчальний процес досить сильно подрібнений, розпорошений, часто без-
системний. Існує велика кількість дрібних міні-дисциплін, зміст яких часто 
дублюється. В той же час, в європейських вузах навчальний план передба-
чає вивчення не більше 10 дисциплін на рік (5 – на семестр). 

Початок третього тисячоліття для України характеризується глобалі-
зацією освіти. Приєднання України до Болонського процесу 19 травня 
2005 року передбачає глибоке знайомство із зарубіжним досвідом. У цьому 
контексті здійснено ряд заходів із створення національно-правової бази 
вищої освіти, які визначили ідеологію реформування всієї освітньої галузі. 
Вищі навчальні заклади України перейшли на державні стандарти підгото-
вки фахівців з вищою освітою з урахуванням європейського рівня вимог і 



введення освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» [2, 3]. 
Здійснюється перехід до оцінювання знань студентів за шкалою 

ЕСТS, що посилить їх мобільність у європейському освітньому просторі. 
Перспективними напрямками розвитку вищої освіти в Україні є її 

фундаменталізація та індивідуалізація, зростання якості освітніх послуг. 
Приєднання України до європейського освітнього простору не зме-

ншує значимість її здобутків, досягнень, напрацювань. Однак, глобаліза-
ційні процеси потребують постійного вивчення передового досвіду розви-
тку вищої освіти в зарубіжних країнах та впровадження перспективних 
форм і методів навчання у практику вітчизняної вищої освіти.  
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